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 ,םיקירפ ן[הא

 !1998 תנשל םיאבה םיכורב

 דוע .ןימאמ אל ינא בל םתמש אל
 ףלאה לא ונלוכ ץורפנ קוידב םייתנש
 .םינוירוטסיה תפשב םוינלימ ,אבה
 רבעמהש ,תמאהו (..ףלא הז לימ)
 רבעמה ומכ שגרמ וניא הנשל הנשמ
 קר הרוקש רבד הז ירה) האמל האממ
 ומכ המוד וניאש ללכבו (םייחב םעפ
 .ףלאל ףלאמ רבעמה

 רשאכ ,ועגתשה םישנא ,רבעב

 לא ןושרה ףלאה תא וצח ןמזה יגוחמ

 ,םיבר םישנא ויה .ינשה ףלאה רבע

 !םלועה ףוסב שממ רבודמש ונימאהש

 םיבר םיבשחמ ישנאש ,רבתסמ

 םע ונל יופצ דבכ ןוסאש ,םיחוטב

 ..ללגב ישילשה ףלאה לא רבעמה

 ,הנבתש קר  .םיבשחמה | ,ןבומכ

 םשרנ בשחמב ךיראתה רבעבש

 (111998 אלו )1198  | רוציקב

 םג םיאתהל הלוכי ,98 ,תמויסהו

 ..2098 תנשל םגו 1898 תנשל

 עדי אל בשחמהש ,רבד לש ושורפו

 יבושיחתב ךיראתל סחיתהל דציכ

 תודועת תקפנה ,קנבה לש תיביר

 ,םישדוח רפסמ ינפל קר .דועו תוהז

 ךוניחה דרשמל (:) 1206 תב השיא עיגה

 דומלל הנמזה הדיב רשאכ ,יקלטיאה

 "א התכב

 הקיצמ םייפלאה תנש תייעב

 .דועו הנידמל ,אבצל ,תובר תורבחל

 ןבומכ .ואצמת ךכ לע בר  עדימ

 .טנרטניאב

 .הבוט תיחרזא הנש םייתניבו

 'אר - ךרועה םכלש
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 פיפונגיפפ ןיב הרשפ
 1 הלומרופל

 הזרדזה סיסונגיספ תרבח :יללכ עקר

 1-07 קחשמה | תא | ץיפהל

 ןויכיזה לע םותחל ילב ןשייטסיילפל

 תא תנגראמה ,1 הלומרופ תרבח םע

 .הלומרופ גוסמ תוינוכמה יצורימ

 דוע המכיס סיסונגיספ ,השעמל

 לטרפ תיברמ לע 1 הלומרופ םע םדוק
 .הזוח לע המתח אל ...לבא ןויכיזה
 סיסונגיספמ השרד 1 הלומרופ תרבח

 .דממ קחשמה תריכמ תא רוצעל

 תא | דירוהל הצלאנ | סיסונגיספ

 .ב"הראב תויונחה יפדמ לעמ קחשמה

 ומיעו שרדנה הזוחה התחנ הנורחאל

 השכר סיסונגיספ יפל הרשפ םכסה

 דע 1 הלומרופ יקחשמל תויוכזה תא
 !2001 תנש

 תרהזנ ינוט
 םע סיסונגיספ לש הלשפה הירחא
 תחקול אל ינוס ,1 הלומרופ קחשמה
 (3זג םיצורימה קחשמ .םינוכיס םוש
 ןנשי קחשמב לבא ,ןכומ רבכ הוט
 תוינרציה לכ םע אלו תוינוכמ יגוס 8
 .ב"הראב םירצוי תויוכז ימכסה ומתחנ
 ורגסיש דע קווישה תא הרצע ינוס זא
 ירכמנ רבכ אוה ןפיב ...םיזוחה לכ תא

 א6(וחאַה - ריכהל א!]
 רלשכמ לש וחותיפ לע הזירכה ינוס
 המודה רישכמ והז ,ןצסותוגמ"ה ,שדח
 םע לבא ןמקוולו ןמקסידל ויפואב
 ןדיעל ומיאתיש ,תרושקת תולוכי
 שי דחא לכל וב שדחה יתרושקתה
 טנרטניאל רוביח ,ירלולס ןופלט
 זקושל אצי אוה יתמ !1998 ראוניב רבכ שדחה רישכמה לע םתארק קירפבש ,ורכזת קר זא .תולפרועמ יד תוינכותב רבודמ םייתניב .המודכו
 | = 2000 תנשב ילוא

 טפוסורקימ תרבחש ,עבוק יאקירמאה טפשמה תיב לש ינמז וצ

 קלחכ [הושזחש| ₪אק(סזש"ה ,השילגה תנכות תא קלחת אל

 תא איצוהל השרדנ טפוסורקימ ."98 תונולח" הלעפהה תכרעממ

 ינוי שדוחב ."95 תונולח" הלעפהה תכרעממ םג השילגה תנכות

 טפשמה-תיב .תפסונ הטלחה ןתנית זאו בוש רבדה קדבי הנשה

 .טפוסורקימ דגנ "םויל רלוד ןוילימה" סנק תא לטיב

 לש הצובק ידי-לע ףקתוה צגטסס"ה ,טנרטניאב רתויב יראלפופה שופיחה עונמ
 ךותל רודחל וחילצה הצובקה ירבח .!%0:5/1 םשב המצע תא הנכמש ,"םירקאה"
 יורצעממ ישפוחל אצי אל קינטימ ןיווק םא ינלטק סוריוב וקיבדהל םייאלו רתאה
 .םייתלשממ םירתא ךותל "תויגול-תוצצפ" ליטהל םימייאמ הצובקה ירבח
 = רודחל חילצה אוה .תירבה-תוצראב רתויב םסרופמה "רקאה"-ה אוה קינטימ ןיווק
 .םיבר תוחוקל לש יארשאה"יסיטרכ ירפסמ תא םכותמ בונגלו םיבר םירתאל
 .טפשמל הכחמו םויכ רוצע קינטימ
 תנעטל .התוא ומסחו תוקד רפסמ ךות הרידחה תא וליג גטס לש םיסדנהמה
 יהשלכ היעבב וניחבה םידדוב םישלוג קר ,רתאה לש תרבודה

 || רתיה לע התיה הפקתהה .םסרופמ טנרטניא רתא לע שדוחה התיה תפוסנ הפקתה | *סא !ח(6ז4960וצ6 לש רתאה םג ףקתוה
 טבשמ אוהש ךות ,"הליפאב םיקית'"' לש רתאל קר רדח ףקותה .תיטילופ הנווכ לכ | אלל םג הארנכו יגמטס לע הפקתהל רשק היה אל וז הפקתהל 1 לש
 ה רטגח 6886 1 טס|סמק8 10 106 0601 עסת66ז] 11086 8 צד א 0 פסח פסטו 1 ס8ם'4 קוט ץסט :רמאנ הב תבזכנ "הבהא" תעדוה ריאשמו ותלועפ תא
 חש ו!



 06א6% וז
 רעונ-ינב ,םידלי 6007-מ הלעמל

 רבמצד עצמאב וזפשוא םירגובמו
 לכנב ןפיב םילוח"יתבב

 םהל המרגש השק היספליפא
 הבירצ ,המישנ תויעב ,םיסוכריפל

 ינמז היאר ןדבוא וליפאו םייניעב
 .הנממ םילבוסה לצא תונוש תועפותל תמרוג ,הליפנ תלחמכ םג העודיה |

 תופצל הב םילוחל תרשפאמ אל הלחמהמ םילבוסה לש יאוולה תועפותמ תחא
 תייספליפא"-מ תלבוסה םילוח תייסולכוא לע עודי םג םויכ .םיריהמ רוא יבוהביהב
 יקחשמש ,ןעטנ רבעב .םינש רפסמ הזמ םימייק וז היעב לע םיחוויד ."היזיולטה
 קר רבודמש ,רורב יד םויכ .הלחמה תא םידדועמו םיריבגמ היזיולט יקחשמו בשחמ
 .היספליפא יפקתל תדלומ היטנ םע םישנאב

 ק06%61 10₪516 תרייוצמה הרדיסב קרפ תינפיה היזיולטב רדוש ,
 טקה קרפה רלהמב .ודנטנינ לש חילצמ היזיולט קחשמ לע תססובמ הרדיסה
 ו'צאקיפ לש ויניע .בשחמ סוריוב םחלהל ידכ בשחמה ךותל וסנכנ תוינמדה
 טנא הצצפ לש הלעפהכ ,תוינש שמחכ ךשמב רואב ובהביה ,שורבכעה
 !םיפוצ תואמ ועגפנ ומיע דחיו דמשוה בשחמה סוריו .תיסוריו
 תאצל הרומא ולא םימיב .יוב-םייגל 1996 תנשב הנושארל אצי ודנטנינ לש קחשמה
 יצחו עבשמ הלעמלב רכמנ ומצע קחשמה .64-ודנטנינה רובע קחשמה לש הסריגה

 .תוילאוטריו תוצלפמ דוכלל קחשמה תרטמ .םויה דע םיקתוע ןוילימ
 םיריש ינש .ןפיב הלש רודישה תעשב רתויב תיראלפופל תבשחנ היזיולטה תינכות

 ודנטנינ .ינפיה רעונה ברקב םילודגה םיטיהלה 40 תמישרב םיאצמנ הרדיסה ךותמ
 תורשע לש רחבמ םע ,ןפיב השבלההו ןוזמה תיישעתל םירוביגה תויוכז תא הרכמ
 תובקיעב !רלוד דראילימ | שכ לע תדמוע ולא םירצוממ הסנכהה .םינוש םירצומ
 .ודנטנינ לש תוינמב הדח הדירי התי ,השרפה

 שאר .הרדיסב םיפסונ םיקרפ לש תונרקה ולטוב ,ינלטקה קרפה רודיש תובקיעב
 :הרורב הרהצהב תאצל זרדזה ודנטנינ רבודו השרפה תא רוקחל שרד ןפי תלשממ

 ".ןמצע תויומדב אוה קחשמל טרסה ןיב דיחיה רשקה"

 תפקתה

 יצש % 1 ממ דש | וכו

 )| ךסונ עדימ - קוס א
 ןירותסימה .םייק אלו טעמכ צאו 1-38: תרבח לש לע עדימה

 דועש ,תישאר .תועומש שי לכה תורמלו .דיחפמ טעמכ הזה רישכמה תא ףפואש

 תורבח המכ ,הארנה לככש ,תפסונה העומשה .קושב רישכמה תא הארנ ,1998 ,הנשה

 תואנקמ תורבח דואמ הברהש ,רבתסמ .או 146% רובע ותוא רציל ןויכיז ולבקי

 ,םיפסונ םיטרפ ונדיב ויהי רשאכ .ינוס לש ןשייטסיילפה לש תירטסיהה החלצהב

 !ולבקל םינושארה ויהת םתא
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 ברקתמ טרטה - 000
 קיפת ד הפוגז וגז םיטרסה תרבח
 הלחה הרבחה .עכססחה טרסה תא
 הוקתב טרסה רובע רמוח ףוסאל
 לטרוממ רתוי בוט היהי אוהש
 | םג ולא םימיב גצומ) טאבמוק
 !| | ויראמ םיחאהו בוחרה םחול ,(ץראב

 14 : או2-ה לבא ,ןימאמ היה ימ

 6 ונחנא ,רמולכ | .םייקו
 םרטב תמ אל רישכמהש ,םיתותיא
 ,ןפימ תועיגמ תועידיה םעפה !דלונ
 .סוקוזגוח6618 \/ס6 םאקס תכורעתמ

 תרבחל דבוכמ ןכוד היה וז הכורעתב
 או2-ה תא הגיצה וז רבח .הטישו'צאמ
 (הקיסומ לש) יקוירק תנכות םע
 |[ קחשמה תידי .ימינונא תוירי קחשמו
 ונדילע חוודש יפכ ,רישכמה לש
 -ודנטנינה לש וזל דואמ המוד ,רבעב
 יוכיס שי ,םיבשוח םתא המ זא .4
 5 !לעופ הזה רישכמה תא תוארל

 \ [>ורס+ס ₪
 | המלצמ לש םשה אוה 'יפ וטופ"
 תא .64-ונדטנינל תרבחתמה תדחוימ
 | תא .יגופ תרבח תרציימ המלצמה

 ]| הנכות תרזעב דבעל ןתינ תונומתה

 | ן] םיטקסידה לע ןתוא ןסחאל ,תדחוימ
 /| ךסמ לע ןתוא ןירקהלו 640כ-ה לש
 - .היזיולטה
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 ו כ
 ןורפס לש תבכוכה איה ' אל

 קרו ךא רכמי ןורפסה .שדח סקימוק
 37מ תוחפ וריחמו טנרטניאה ךרד
 | אל) ח"ש 10-כ םהש ,רלוד
 ן .ןורפסה תא .(ראוד ימדו מ"עמ
 | טרטה ךרד קרו ךא גישהל
  םיותאב ולש תומוסרפה תא ושפח
 : ...םינושה



 ,הילטיא | ,הינמרג | .תפרצ ,.הילגנא

 ןפיו הדנק ,תירבה-תוצרא .היסור

 ןיב הלועפ ףותיש לע וטילחה

 ידכ ,לופרטניאה ןונגסב .יתרטשמ /

 םימכחותמ ..ב םחלהל |

 .םיחוטב תרושקת יווקל גואדלו

 םירטוועהו

 םיקחשמב םינמאתמ |<
 | םירומיהה ריע ירטוש
 .ןפוד-אצוי תומלתשה םויל ואצי

 םלואל וחקלנ םירטושה
 יקחשמב ןמאתהל ידכ ריעב

 תרזעבש ,ןעט הרטשמה רבוד !ואידיו

 וחתיפ םירטושה םיקחשמה |
 תוטיש ,תושדח תווצ תויונמוימ
 דועו תויעב ןורתפל | תויתריצי

 ונמאתה םירטושה .םירחא םירושיכ

 חשמ דגנ השקה ותשיגב עודי ,(הלעמל הנומתב) ןמרביל ףזו'ג ,יאקירמאה רוטנסה טרופס ימדמ ללוכ םינוש םיקחשמב
 טגנישווב שדוחכ ינפל הכרענש םיאנותיע תפיסאב .םיירסומ אלו םימילא בשחמ .תוירי יקחשמו [-

 א .תומימתב םינימאמה הלאכ שיש יפכ ,םימימת םיקחשמ אל ולא" :רמא ןמרביל
 ועונהו םידליה ברקב המילא תוברת םיחתפמה םיקחשמ ולא ...םיילטיגיד םילער
 נישרב .עשפמ םיפח לסחלו גורהל הרטמה םהב םיקחשמ דחוימב ףקת ןמרביל
 .( 34860608 1 2089] ומכ םיטיהל םיאצמנ ולש םייארונה םיקחשמה

 .ןמרביל רוטנסה לש ישיאה טנרטניאה דומעב אורקל ולכות םואנה לכ תא
 ס:/ עט .56ת 16.20 / 160 וה

 וס: / רעש .56מ 816 0/6 תב 01/1166 ג/2667 81/1006א 1 ]

 טנרטניאה תושדח | =

 8% ' 05% ו 6...

 | יי. 1  קפסמה ,הנכות-רתא אוה
 לש תשרה ינקחשל רידא תוריש

 שפחמ רתאה / 4 | לשו
 קחשל ולכות םהב םיתרש םכרובע

 ולאה םיקחשמה תא שארבישאר [
 םולשת הבוג ומצע רתאה !םניחב .

 הנורחאל .תורישה רובע ימעפ דח
 .הנכותה לש תנכדועמ הסריג האצי

 המחה הכיתחל תבשחנ טפורק הרא \
 .םיבשחוממה םיקחשמה קושב רתויב
 דועו םישק םייח םייופצ הראלל לבא
 ליפא הרבחה .תויפיפי רהוז לש קחשמ --חסההה תורענ ובככי םהב םישדח םיקחשמ 3 המכ תננכתמ ₪ו60% תרבח יתיבמ

 הרכש וליפא ו ה | 0 |
 לח | + יש תא ַש

 9מהמ קלח יבשחמה ךותל ומגדנש ,(הנומת ואר) תוינמגוד לש ןהיתוריש - ]| | ווק://וצו קהתהטאקע טסמו
 ?ל תומילא יעטקו םיעונצ אל םיעטק ללגב "דבלב םירגובמל" שארמ םיגווסנ \ ₪



 הש 0%

 םידיקפתה יקחשמ קוש תא הכמ הגס
 והז ,דחוימ דואמו שדח קחשמ םע
 דחטמ המ | .םעזגפסת' | [כז6גתו"ה
 ,הנטק תחא הדבוע !הזה קחשמב
 תרזעב לעופה םידיקפת קחשמ והז
 6[ אאזה\ ה ,ןרטאסה לש םדומה

 | תשרב ןפיב לעופ רבכ קחשמה |
 4 תרבח לש תימוקמ |םיקחשמ

 רבעב הרציש ,הרבח)
 -רפוסהו ביירדהגמ רובע םימדומ
 ,תוחיש רדח ללוכ קחשמה .(ודנטנינ

 , .דועו תורובחל תודגאתהל תורשפא .

 תא קחשל

 יארועא ילב |

7 | 
 ל

 ה

 רובע םג םילא ידמ רתו* קחשמהש ,העבק (203%6 11 תא הקדבש ,ת

 הטילחה איהו בשחמ יקחשמב תומילאל השיגר דואמ תינמרגה הלשממה !רגובמ להק

 םייוניש ולא םיקדוב 46/8400 תרבח יגיצנ ,תעכ .הינמרגב קחשמה תצפה תא רוסאל

 לקה יונישה ,הארנה לככ !הינמרגב קוולשל רתוי אוהש ידכ קחשמב ךורעל ךירצ

 םיטובורל םיישונאה םיביואב לכ תא ךופהי ,"קוריה םדה ליגות" ארקנש ,רתויב

 ...םירזייחלו

. 
+ 

 ,[ט8 (0מ|מ6 לש השקה היעבה

 ריבעהל םיבייח ותוא קחשל ידכש

 ווק ךרד יארשאה סיטרכ רפסמ תא |
 יד ולא םיטרפ תרבעה .טנרטניאה .כטז8]-ל שדחה דוקה םש תא ופשח הגסב תורוקמ

 םינקחש העיתרמ איה ןכלו תנכוסמ ,
 סטרא קינורטקלא 0 .םיבר שדחה קחשמה ףוסמ תא םינכמ הגסב הרבחהש ,רבתסמכ

 ,| 'נהרב םינקחשל רשפאל הטילחה הז הארנה לככ .תינפי ברח לש גוס והזש ," " םשב

 ישדוח השולשל יונמ שוכרל םלועה .שדחה רישכמה לש יפוסה ומש םג היהי
 110-כ םהש רלוד 30 תרומת קחשמ

 םע הכרדה תרבוח ללוכ יונמה .ח"ש

 תא גישהל ןתינ .םידחוימ םיפיט

 תולודג םיקחשמ תויונחב יונמה

 רתא ךרד וא | תירבה-תוצראב

 :סטרא קינורטקלא לש טנרטניאה
2 1 

 0 .ן./ /\ציש\

 המכ ורציי חנאטקה תאש ,ןפימ םיעיגמ דואמ םיטלוב םיזמר :חנאטקל םיפתוש הברה

 ,תובר תורבח תרזעב רישכמב קושה תא ףיצהל תננכתמ הגס !הגסל ליבקמב תורבח

 1:6 ומכ הרמוח תויקנע תואצמנ תורבחה ןיב .חנאטקה לש םישרומ םימאות ורצייש

 | .ןרוטאסה תא םויכ תרציימ י'צאטיה .י'צאטיהו

 םיקחשמה ינרצי תא ענכשל הגסל תעייסמ א(" תרבח :"תחנאטאק" תועידי חוניקלו

 רשפא רתויב םישדחה םיקחשמה ןיב .שדחה רישכמל םישדחה םהיקחשמ תא בסהל

 כוש לש ו! הז6ג] תאו פגומצ תרבח לש 566 תא אוצמל

= 
- 1 



 רתא הכנח תרבח

 ךרד קחשל רשפאמה ,שדח םיקחשמ

 לש םיקחשמה תא .םניחב ,טנרטניאה

 606 לש תבה תורבח .הלש תבה תורבח

 ןהבו תובושח תומצעמ המכ תללוכ

 01078 267%616, ע 65 8

 רתאה .ק4קעז05-] [כ2ץמתנוא ,[ס

 ולא תורבח לש םיקחשמ םירשעכ ללוכ

 דע םיקחשמ םירשעכ דוע ול םיננכותמו

 רתאה לש תורישהמ תונהל ידכ !ביבאה

 לש יקוח קתועו טנרטניאל רוביח ךירצ

 .קחשל םיצור םתא ותוא קחשמה

 ה 11ןכ:/ / ישע אס 6%

 תשפחמ טפוסורקימ

 הלש שדחה הסיטה רוטלומיסל
 .טנרטניאה תריזב לועפל דעוימה \

 אתיב ינחוב

 םיאנתב דומעל וצלאתש ,בל-ומיש
 דבעמ םע בשחמ םהו ידמל םישק
 םגו ריהמ טנרטניא רוביח ,קזח םויטנפ
 זםו6זח6( השילגה תנכות םע 95 תונולח
 .החלצהב !דבלב אקןסזסז 0

 םניחב םיסנמ
 םניח תוסנתה לש תועש 20 םיצו
 ךילהת רחאל 1 קחשמב
 קחשמ תא תוסנל ולכות רצק המשרה
 קחשמב רבודמ .תובייחתה לכ אלל
 ןומה .ימינייב-ימי יפוא לעב םידיקפת
 ךא לעופ קחשמה .דועו םינוש םירתא
 איה תבותכהו טנרטניאה תביבסב קרו

/ 3 

 ,\ ו

 רע םחלנ

11 
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 ונווכורענ ץרצננ

 טייב-השטצנה
 -הטפ תקפסא שדוחה המילשה או6 תרבח
 תוכרעמב ןוסחיא חפנ לש ןושאר טייב
 בושחמ תוביבס רפסמל תינמז וב תורושקה
 לש דחא \ .תונוש הלעפה תוכרעמו
 -הגמ ןוילימ וא ,טייב"הרט ףלא אוה עדימ

 250-ל לוקש הזה ןוסחיאה חפנ
 תוינורא ןוילימ 20 ,טסקט יפד דראילימ
 וא ,תחא לכ תוריגמ עברא תונב ןוסחיא
 הזה ןוסחיאה חפנ .םיטקסיד ןוילימ 0
 עונלוק יטרס תרימשל קיפסמ
 17 וא ,ילאטיגיד טמרופב אלמ ךרואב
 םיליגר םירוטילקת ןוילימ

 11: /ץעצאא .טתרס 0 :ףסונ עדימל

₪ 

 .."'צוגאמטֶה | =
3 ₪ | 
, 

 מ -. ₪ שיק : ,

 0 0 ₪ 5 שא

 יאדנב תרבחב
 ,דואמ רהמ וניבה
 ימלועה ןועגשהש
 דמחמה תויח לש

 ,תוילאוטריוה
 ןכל .םייתסהל דמוע ,י'צוגאמטה
 -ה ,אבה רוד תא וחתיפ םה
 \ ,ללגר י'צוגאמט והז | .עוטוא[סמ
  ,לכאהל | ךירצ | ןיידע | ותוא
  םיתורישל תחקלו ףטלל ,שיבלהל
 \ י'צוגאמטה | ...לבא .יפיפ תושעל
 | אוה רשאכו קזחתמו לדג הזה
 שש ורבחל ןתינ ,קזח קיפסמ
 .([לבכ תרזעב ,רחא | עופואןסמ
 ףגמתלנ ה'רבחה ינש ,זאו דחוימ
 ןשקא שי זא !םהייח לע

2 . 

 בשחוממ הרשעה זכרמ
 אשנ דמעמבו לודג סקטב

 ותייערו ןמצייו רזע רמ ,הנידמה [

 - קואפב | אזט]ט66ם(6ז"ה ךנחנ -

 ווט(6םוטז .ןלעה שארב לביס
 בלחוממ הרשעה זכרמ אוה
 4 לגמ לחה םידליל ידוחי'
  בלשמה ,החפשמה לכלו רעונל
 ת"תריצי  תואנדס | ,םיבשחמ
 ו הז זכרמ .הידמיטלומו
 - םיבבוסש םיאשונה לכ
 דועו 5 ,הקיסומ ומכ
 רט .תרושקת ,היגולונכט
 תועצמאב לכהו
 .הידמיטלומהו



 טיקירפל דחוימ עצב
 :םייועדוח ךועמל טנרטניאב םניח חועש 2

 (תפסונ העש לכל 51.50 - שדוח לכב תועש 6)

 :ללונה 'ביטקרטא רוטילקח
 ,סוריו יטנא תנכות ,ררולפסקא טפוסורקימ השילג תנכות

 .1א(: תויביטקארטניא תוחישו םיקחשמ ,םירחבומ םירתא 0

 טנרטניאה חרכהל הכרדה ריבח

 חיש 49.- :דחוימ ריחמ

 דגלב םישדח סםיפרטצמל עצגמה *

 .ותריחב יפ-לע בחו טנרטניא לש רוביחה ילולסממ דחאל תוקלח גתוני םייישדוח סותג *
 ו

 שיר \א<>' -

 חוזק ו -2 ה הע 1



 0 - = ה קשקוש יא קירה 0 כ

 טנרטניאב "ןפ רטיפ"

 טנרטניאב חתפנ דחוימ רתא

 :ללוכ רתאה ."ןפ רטיפ" רמזחמל

 עדימ + רמזחמה תוגצה חול +

 .הגצהה רדס יבגל

 עדימ + רמזחמה תוגצה חול

 .הגצהה רדס יבגל

 .הגצההמ תונומת

 םיירוקמ םיריש - לוק יצבוק

 .רמזחמה ךותמ

 יבכוכ לש םייח תורוק

 ירוחאמ םירופיס + רמזחמה

 .םיעלקה

 תורושקה תודיח לע תונעל ןתינ

 ןתינ ,םיסרפב תורזלו עפומל

 רמזחמה ינקחשל ראוד חולשל

 םישלוגה לש תוחיש םייקלו

 םילוכי םיצירעמ ןכ ומכ .רתאב

 לש םיצירעמה ןודעומל םשריהל

 ."ןפ רטיפ"
 םע תינשדח הרוצב בצועמ רתאה

 םינוש םיטקפא לש בוליש

 .היצמינאו

 :טנרטניאב תבותכה

 110: שואו .כ616ז-כשת .3181.1צ66.1]

 שדח טנרטניא רתא אוה "םי חור"
 ימוחתמ תויעדמ תועפות רחא בקועה
 רתאה .היפרגונאיקואהו היגולורואטמה
 םיללוכה םינכדעתמ םירודמ עיצמ
 תוילגת לע עדימו סלועהמ תושדח
 תויוליעפל תועצה ללוכה רודמ ,רקחמה
 םירושיק עפש ןכו תודיח ,םייוסינו
 גזמ תויזחת ,ןיוול תונומת לש םירתאל
 דחוימ רודמ .דועו תע יבתכ ,ריוואה

 םימיב םלועה יבחרב תשחרתמה וינינ
 הלא

 תושרל ודימעה רתאה יחתפמ

 םירקה ףרוחה ימיל רתאה - םי חור

 -לאה תעפותתודוא ןכדעמו בקוע רתאב

 - מאו ְ
- 0% 8 2 + 

 טלארשי ל
 תיישעתב םיניינעתמ םתא םא
 .םכלש רתאה הז - לארשיב עונלוקה
 תוינכות ,םיטרס יבגל בר עדימ וב שי
 ,םיאמב ,םינקחש ,תושדח היזיולט
 ,רוציקב !האלה ןכו םיאטירסת ,םימלצ
 ןיינעתמש ימ לכל יתימאה תיבה רתא
 יילארשיה עונלוקב
 עונלוק ירתאל םירושיק ללוכ רתאה
 .םלועב םיבושח

 ח11ןכ:/ /שעצעש .גה6וס .00 11

 תובותכ ונילא וחליש
 !םיסרפ ולרגוי םיחלושה ןיב

 61280 א"ת 28110 ד"ת - קירפ

 לע - רשא החמומ וב "םישלוג"ה

 .ינורטקלא ראוד תועצמאב תולאש

 רתאב תומסרפתמ ולאשנש תולאש

 .תויעוצקמ תובושת ףוריצב

 תיכוניח היגולונכטל זכרמב חתופ רתאה

 ךוניחל זכרמה םע ףותישב ,(חטמ)
 -לת תטיסרבינואבש יגולונכטו יעדמ
 רתוי קיתווה רתאל ףרטצמ אוהו ביבא
 םישודיחב ןכדעמה "םימשב תעגל"
 .הימונורטסאה םוחתמ תוילגתו
 :םירתאה תובותכ
 1 (ןכ:  /שוארא .טסו .ג0.11/8סוטמשט 6 ו
 ₪ 11ןכ: / /וארשו סטו .8/[46.1סוטמשט כ

 !ר6י יר6/0 (0 רתוזה
 םע קתרמ רתא !טנרטניאב רתא שי לארשי ירטושל םג
 לע עדימ ,םייחהמ םירחא םירופיס ,םירטוש לש הרובג ירופיס
 ...םגו םדיקפת יוןלימ תעב וגרהנש םירטוש תחצנה ,םירדענ
 ירתאל םירושיק ללוכ רתאה .םירטושל דחוימ תוחיש ץורע
 .םלועה יבחרב םירחא הרטשמ

2-5 

₪ - 1% 

| - 

- 
 " ד

. / 
 ו א . כק

 ' : ו =
4 

4 
4 0 

+ 

 11ןכ:/ וואו .1ןטס פס

 2 ותא לש םסק
 %< = קי יש

5 

9 
2% , 

2 - 6 
 "אר

 יי

 -- | תתפ ,ילארשיה םסוקה ,רונמ רואיל
 רתאה .טנרטניאב םוסק שממ רתא
 .< - לחה ,םינוש םימסקל הכרדה ללוכ
 -=  הטישל דעו םיטושפ םיפלק ימסקמ
 =. 'סיתשל השיא ךותחל רתויבה הליעיה
 -- | לש םיקירט ינימ לכ םג ללוכ רתאה
 : | !'בשחמ

 = ווק: שא 110060
- - 



 ַ כ 5 : תונולח לש ז .תיסיסב הנבהו | טנרטניאל ילמינימ = רובח .תילגנאה הפשב עדי

 |.  .-תוא>-==א=>=-<- ו-05 .----- == -טנרטניאה תשרב תיב דומע .םיקהל ידכ ךירצש םידיחיה םירבדה -

7-77 - 
 - ו :4 = >> הקסומה תש<- 6 36: א" 9%

 טש !רנינתונש ו יטנרטניאב םירתא = פאב ך1דו1. (. .סוק וא) ךדל לכח תא תמגרתמ | םכלש רתאב היהיש המ לע םתבשחש ירחא יבוט
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 קלאה ראודה לע ונישע רבכ תובתכ הברה

 ב דבכנ קלח הווהמ ינורטקלאה ראודהש

 .םלועה לכב םירבח םהל שיש ,תעדל םיבהוא םישנא ,בתכתהל םיבהוא

 לוב ילב קר
 תשר לש םיקיתו םיקירפ .רבד לכל ראוד אוה ינורטקלאה ראודה

 ראודה תרזעב ולהינ םהש םינמור לע םכל רפסל ולכוי .טנרטנאה

 תומלועמ םירבח םע תואלפומ תויורבחו תויורכה לע ,ינרוטקלאה

 ןפואב ירוס טנדוטס םע בתכתמ ,לשמל ,ינא .םיירשפא יתלב טעמכ

 חחושל ,ינוימיד עמשנ הז ,ןכ !קאריעמ רוחב םע רשק םג יל שי ,עובק

 רבעמ הרוקש המ לע ,וייח חרוא לע עומשל ,ותוא ריכהל .ביואה םע

 .לובגל

 יל שיש םירבחה תורשע לע ברברתמו ץפוק ינאש ינפל ,עגר לבא

 1411ַ-6) ינורטקלאה ראודה :הלחתהה תדוקנל רוזחנ ...םלועב

 תציחלב םירצקו םיכורא םיבתכמ חולשל ונל רשפאמ .(תילגנאב

 ,תונומת יצבוק ,לוק-יצבוק ,ואידיו יצבוק בתכמל ףרצל ןתינ .רותפכ

 בשחמה לע תולעהל רשפאש רבד לכ ,השעמל .דועו תונוש תונכות

 .םלועב םוקמ לכל ינורטקלאה ראודה ךרד חולשל רשפא

 ל הביסה ...םילחה לכל ראוד ,ןכוסמ ראוד ,לבז ראוד -ינורט

 ישא .םלועב תרושקתה תותשרב עדימה תרובעתב רתו

 ווג באוי :תאמ

 ויד םע טעב בותכל ,לשמל ...חולשל רשפא-יאש םירבד םג שי

 ינהואו המח הקישנ וילע עיבטהל וא ריינה לע העמד ליזהל .ינחייר

 למל .ונלש חורה-תוכליה תא תמגרתמ הניא בשחמה לש תדלקמה

 טכלש חורה-יבצמ יפל טעמ הנתשמ םכלש דיה-בתכש בל-ומיש

 ;הפסב אוצמל ולכות ךכ-לע עדימ לבא ,היגולופרגל החמומ אל ינא)

 יארנ ,בשחמה לע דלקומה ,ונלש טסקטה (...טנרטניאב םגו םיבר

 ג בלשל תופיקע םיכרד שי ,תאז תורמל .תושגר אללו דיחא דימת

 .(ךשמהב םיפיט ואר) תושגרה

 ?םיבתכתמ ךיא
 ?ירבח אוצמל תובר םיכרד שי .טושפו לק הז בתכתהל !םתמזגה

 :דחוימ םירודמ שי םינותיע ןומהבש ומכ קוידב .םמיע בתכתהל

 ,ולאכ םירתא שי טנרטניאב םג ,בתכתהל םיניינועמה םישנאל

 2 ןיימל לוכי ולא םירתא .תדלקמל םירבח ריכהל םכל םירשפאמה

 םיביבחת ,ןימ ,ליג יפל דיתעל םכירבח תא
 .דועו םואל ,תד ,אצומ ,תוניינעתה יחטש
 ו ,םירבח תולגל םכל תרשפאמה ,תרחא ךרד

 תומישר .תונוש הצופת תומישרל ףרטצהל

 יבשחמ :םינוש ןיינע יאשונ תוסכמ הצופתה

 "אש ,אשונ טעמכ ןיא ...עדמ ,תונמוא ,טרופס

 סתאצמ םא .טנרטניאב הצופת תמישרו רתא

 ל םיקהל םינמזומ םתא ,לפוט םרטש ,אשונ

 .(תרחא הבתכב ךכ לע) רתא
 לת ,הצופתה תמישרמ םיבתכמ ולבקת רשאכ
 'לנא לש הלודג הצובקמ קלח םתאש ,םיתיעל
 הבוגת יבתכמ חולשל ולכות ולא םישנאל
 חתפתי ילואש ,ינושאר רשק רוציל השעמלו

 .אל ילואו - הקומע תודידיל

 תוטנר יסומינ
 תוחפל ,םירז םישנא םע םיבתכתמ רשאכ

 ל המ .םיסומינ לע רומשל בושח ,הלחתהב
 לע םש תושעל הצור אל םכמ דחא ףאש
 . .טיבחוס' לש םש ונל שי רבכ) .םילארשיה
 . חלוש והשימ רשאכ םג ,ןכל .(ןולמ-יתבמ
 רול לע רומשל יוצר ,תויוטשב שודג בתכמ
 ל הוז 'קסו!ו6וע 6סוזטסו" לע ,המכוח לע
 לורמל לכה םיעדוי םלוכ אל םימכח םלוכ

 | "דה ינואג םהש ,םישנאל המדנ םיתיעלש
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 תולודגה תונוכשה תחאש ,תובהלתהב ןעוט והשימ םא ,רוציקב
 אוהש ול ובתכת לא ,תוריב ןונבל תריב איה ביבא-לת לוע
 ירפס לא ותוא וחלישו ותועט תא ונקת ,אלא "טוידיא"

 םימאות םירתא המכל הינפה םג ילוא םימיאתמה היפרגואיגה

 ...טנרטניאב

 :-) יטיא עגמ
 טילבהל ,שגר םע בותכל תונוש םיכרד שיש ,יתרמא רבכ
 .תדלקמה ךרד העמד ליזהל וא הקישנ עיבטהל ,ךייחל ,םירבד

 בותכה בתכמב ומכ רבדה ותוא הזש ,םכל חיטבמ אל ינא
 .בלב הבוטה השגרהה תא ןתונ הז תוחפל לבא ,די-בתכב
 ךלהמב חתופש ,הרידא םינמיס תפשמ קלח איה וזה ךרדה
 אל םויה דע םא ,לשמל .תווהתהל הכיישממ ןיידעו םינשה

 ,'בהז טנרטניא" תרבח לש יליימסה למס רשפ תא םתנבה

 לש הרידא המישר ךותמ דחא אוה הזה יליימסה !ךויח ושורפ
 ושרתשהו םייטיאה םימדומה ןדיעב םכרד תא ולחהש ,םירוציק
 בבוסל יוצר יליימסה תא ןיבהלו תוארל ידכ .הזה םויה םצע דע
 .ןועשה ןוויכ םע תולעמ 90-ב ריינה תא

 0:-) ךאלמ הצירק

 8-) רפופקשמ -)
 1כ-: קוחצ ()-: | העתפה

 =( בצע

 :תואמגוד המכ ןלהל
 רתאב םגו םינוש טנרטניא ירפסב ואצמת האלמה המישרה תא

 :אבה

 ם11כ://טשש 611 .סזפ /כה669111/669/67% .286]וזהה]

 ךרדה תלחתהל תובוחכ
 היגולופרגה יבבוחל
 -בתכ יזרב םיניינעתמלו
 :דיה
 יתקוסעת ץועי - ןרוק הנח
 :דיה-בתכ יפל לארשיב

 ג 1(ןכ://%3תו.ה61/ הא ה1?/ההת

 םישיא לש די יבתכ
 :םימסרופמ

 ה כ://1/ז081.180ושחהו 8/ טו

 :יללכ היגולופרג
 ו 1ןכ:/ /רארארא סע ת6( טסו / < 6

 הו (כ:/ ואו תג גם ווה1והק שס

 תומישר לש הצופת תמישר
 :הצופת

 כ: / /1 גר .תר61.(1 כט

 8 6( 6.3 \\ טפו

 וו וו

 :םיבחכתמ ירחא המכ קר
 שופיחה יעונמו ו ג]₪0 ךרד

 הכורא המישר ואצמת סירחאה

 םירבח ירתא לש דואמ

 :םינוש םיגוס יפל תדלקמל

 הפשב םיבתכתמה םירבח

 ,םיביבחת ,דבלב תמייוסמ
 וכו םיאליג

 10: //אואעו ]100 60 /

 500161/ 460  (-נ1(ז6/ [1618110080108/

 6 ./315/1ת06א 1 |

 :ההז הדיל ךיראת ילעב םירבח
 ה כ: / /עעצעש ו( ]כה 18.00 /

 :םלועב הנבהה םודיק
 ה כ: / /ץעציש עס[ .סזש/

 רשפאמ) :רעונ ינב רקיעב
 (םניחב תיב דומע תמקה

 1111: / ישע -ת-עופוסמ 60/1

 ימוחת יפל םיבתכתמ רותיא
 :ןיינע

 10: / /ראוצוצ ןכטמקה|-ח6(\צסזא 60

 ה כ: /לעואצ 61 -(ז6ח6% 60 /

 לש תונומת ללוכה רתא
 :םיבתכתמה

 ה 16קכ://0001801/2.ח6 61

 לש תואמגוד המכ דועו
 :םירתא

 כ: / רצ 6 116100 6

 ₪ כ: / /צעועש .ןכשמ 13165 שהה
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 :םינמק םיפיט המכ
 .םהינימל .- לש תומישרל ףרטצהל וססהת לא
 תוגמב ועבטת זא יכ תומישר ידמ רתויל ףרטצהל אל ץלמומ
 !םיבתכמ לש
 םג םילגר ןיא רקשל .הנוכנ אל הרוצב םכמצע תא וראתת לא
 .טנרטניאב
 תבותכה .ידמ רתוי םיהזמ םיישיא םיטרפ תתל וזרדזת לא
 רשק רוציל םכל רשפאמה ,ידמל ןגומ םוקמ איה תינורטקלאה
 םכל שי ףסכ המכו םירג םתא ןכיה קוידב תולגל אל לבא
 דמחנ תוחפ והשימ תויהל לוכי תשרה לש ינשה הדיצמ ...קנבב
 .(הטעמהה ןושלב)
 יטרפה ינורטקלאה ראודה ךרד םג הפישחמ םיששוח םתא םא
 ראודה ירתאמ דחאב ראוד-תבית םכמצעל וחתיפ זא ,םכלש
 (קירפ לש םדוק ןויליג ואר) םלועב
 לע דומעלו םיבוט םיטוירטפ ,םינויצ תויהל ושייבתת לא
 רותיו לעו תופנחתה לע ססובמ אל בוט רשק .םכלש תועדה
 .םכלש תיתימאה תוהזה לע
 םיצבק םע םיבתכמ אל םגו ידמ םיכורא םיבתכמ וחלשת לא
 .לבקמהמ םדוק תושר שקבל ילב לילצו תונומת לש םידבכ
 לכבו השוב אל וז .הדלקה תואיגשו ביתכ תואיגש שי םלוכל
 ..תויא תקידבל הנכות תרזעב בתכמה תא קודבל ץלמומ ,תאז
 !םייקל הנווכ םכל ןיאש םירבד וחיטבת לא
 םכתא ודבכי םהו םירחאה תא ודבכ .סומינה יקוח לע ורמיש
 .הרזחב

 רולשמ ידי-לע איה ,והשלכ ישיא עגמ קינעהל ,תפסונ תורשפא

 םירתא םנשי טנרטניאב ."הכרב-יסיטרכ"-ו "תויולג" לש

 ,םידמחנ םירויא םכלש ראודל ףרצל םכל םירשפאמה

 פרצמ קר םתא .שארמ םינכומ םירצרצק היצמינא יעטק
 ולשל לוכי טלחהב ,הצורש ימ !םילימ המכ דועו םכמש
 ת ו םיבוגה םירתא שיש ,בל-ומיש יילאוטריו םיחרפ רז
 .תורישה תא םכל םינתונש ,םירתא שיו הזה תורישה רובע

 .םכמצעב .רבכ רתל וסנת ולאה תובותכה תא !םניחב ירמגל



 וו

 =3ו 0
 קחשמ וניה = אד11 40

 ךיישה יתימא ןמזב היגטרטסא

 יקחשמ לש דחוימ רנא'זל

 ₪ = ןונגסב היגטרטסא

 דוגינב םלוא ,ידגאה \ ד

 םימייקה םירחאה םיקחשמל

 53 4111 2140-ש ירה ,קושב

 -ל רתויב בורקה קחשמה וניה

 תניחבמ א םכ ג[ חדד

 ףאו ,ולש הקיפרגהו םיקחשמה

 .םימעפל וילע הלוע

 ןמזב תומישמ 50 קחשמב

 קחשמל תורשפא תמייק ,יתימא

 6 דעל םדומב וא תשרב

 דנואסהו (םיעבצ 65,000) דואמ ההובג קחשמב היצולוזרה .םיפתתשמ

 .ואירטס תוכיאב

 .ח"ש 149 אוה 5/8111 2140 לש וריחמש ירה ,ולא תונוכת ףא לע

 ₪6ה וח 36%
 "םוקיה תואלח ינפמ ץראה רודכ לע םיניגמ"

 יטקלגרטניאה תולובגה תורשו - ץראה רודכ לע תמייאמ השדח הנכס

 .הב םחליהל קעזנ ,םירוחשה םידגבה ישבול וינכוסב עודיה

 !רתויב תילרוגהו הנושמה המישמבו ...רוחשב םירבגל ףרטצהל ךרות וישכע

 "[ " תנכוסה תא םג ללוכ טרסבש תויומדהמ תחא לכ דיקפתב קחשל לכות
 | .וניטנרויפ הדניל טרסה תבכוכ ידי לע תמלוגמה ,רוחשב הנושארה תרבגה -

 התאש ךות ,םוקיה לש םירזייחה תאלחב םחליהל ליחתתת !המידק
 לבק ."רוחשב םירבג"ה תדקפמב תשכר ותוא יברקה עדיב שמתשמ
 וארנ אל ןיידעש קשנ ילכ לש בחר רחבמו ,הרוחש תיתימא הפילח ךתושרל
 (םחלית םהב םירזייחה ומכ קוידב) ץראה רודכ ינפ לע
 יל ימוט ,'תימס ליוו :טרסה יבכוכ לש 312 תויצמינא ללוכ ,םיהדמ קחשמ
 בטוקה ,קרוי וינ ןיב םיערתשמ קחשמה תולובג .וניטנרויפ הדנילו סנו'ג
 .יארפה סנוזמאהו ינופצה

 ףחוסה ןשקאהו םיאלפומה קש -- וז | ענה ילכ ,םיאלפנה םירזייחה םתוא תא יחה םתוא תא ללוכ

 יתשגפש איבנה ,קיפסמ אל הז םאו .הזה עשורמה יבמוזה לש תורצוהמ אצי אל בוט רבד סםושש שחנל ךירצ יתייה .המיזמה - 5 חוטב ינא .הארונ םיטריפ תללק הכותב האשנ וי תתנש :ּ ְ 5 תעבט !הזכש רבד יתיאר אל םלועמו ,הגוטרוטל 9 ם , 2 2 דח6 6056 01 וסע ו 0
 | | כה תא רובשא םא שיל רמא בורגנ נמ תוציבב
 םלשא ,ןיילא לע הלטוהש הללקו יייחב ךכ לע
 - תידגאה הקתפרהה יקחשמ תרדסמ ישילשה קלחה
 ביד .םיטרס לש תיעונלוק תוכיא

 ."םיפוקה יא"
 וררועתי םיתמה - םיטקפאו הקיסומ ,בו

 ןלעמ 640 לע 880 ההובג היצולוזרב תממהמ הקיפרג !םכיניע לומ םייחל

 ;לזאפ רתוי וישכע) "ףוק הגמ"ו הליגר :ישוק תומר יתש !קחשמ תועש 0

 ;עשעשמ םיעוראלו תוברח ברקל םימאתומה םישדח תונובלע .(תומישמו

 !םירחא

 פוחו 600%[
 'רטפוק םיס" םע 5וח("וע 2000-ב תינבש ריעה יבחרב תומישמל סוט

 לאו ?ףסכ חיוורהלו קוחה תא ףוכאל ?םייח ץלחל ?קוסמב סוטל םיצור

 ושעל ולכות "רטפוק םיס" םע ?ךידי ומב תינבש ריעב תאז תושעל ףא

 סייט אוה ןקחשה וב שדח היגטרטסא קחשמ אוה רטפוק םיס .תאז

 .ריוואב תובר תומישמ םע דדומתהל וילעו רטפוקילה

 היגולונכטב תויונב םירע 30-ל לעמ סוטל לוכי ןקחשה הז קחשמב

 דכוסמ תומישמ עצבלו תינשדח תידמימ תלת הביטקפסרפמו תיטסילאיר

 נע תופירש יוביכב הלכו םיעשופ ירחא םיפדרמו הלצה תומישממ לחה

 ליפאמ תא תפקשמ ןהמ תחא לכ רשא תומישמ 8 תומייק "רטפוק םיס"ב

 הסמ ןמז קרפ ךות םילשהל ךירצ רשא תויוליעפ הב שיו תימניד ריע לש

 ,רתוי שידח קוסמ הרומתב םילבקמ תומישמה תא םימילשמ רשאכ

 קחשה .םייח תונכסמ תויוסנתה רתויו רתוי תומדקתמו תושק תומישמ

 .ןהימשב סוטלו 2000 יטיס םיסב הנבש םירעה תא ריבעהל לוכי

 .ח"ש 219 קחשמה ריחמ

 ףקותה רשנה 1
 ווטלומיס אוה "ףקותה רשנה =-|6"

 היהל םלוחש ימ לכל רשפאמה הסיט

 ית ךותמ ריוא תוברקב תוסנתהל סייט

 לעב םדקתמה ברקה סוטמ לש סייטה

 לארשיו ןיסירפק ,האירוק יחטשל לעמ

 דסק חק סייט תויהל םלוח התא םא
 בוקה סוטמ לש סייטה אתל סנכהו

 א דווא ברקל אצ .םלועב םדקתמה

 "ואה תוברק 40 ךותמ ,ןומיא תסיטל

 ל דדומתהו ,קחשמב םילולכה ןומיאהו

 יסיטה תעב .תובכרומ ריוא תומישמ

 ל תומישמ םע םג דדומתהל שרדת

 ,לוופמ הסיט ילולסמ לע הרימש ךות
 * לידוחייה היווחהמ םג תונהל לכות .ירוקמה חיטשה יאוות תא םימדמה
 .רופיצה ףועממ לארשי תנידמ לש ףונה תוארמ
 תודדומתהה תא ךפוהה ללכושמ קט"ייה רושכמב דיוצמ סייטה את

 . "לה אתב .תדחוימו תקתרמל השבי-ריוואהו ריווא-ריוואה תומישמב
 . ל"ורשפא ןווגמב ותלוכי תא רפשל תנמ לע ןמאתמו סייטה לגרתמ
 - לנקחש ינשל קחשמ ,דיחי קחשמ תוללוכו תונווגמ קחשמה תויורשפא
 % ברק לוהינו קחשמ לש תקתרמה תורשפאל דעו ,ינשה דגנכ דחא וא

 יםיפתתשמ םיסייט 16 דע לש םיבשחמ תשרב

 .סיבכרומ םיילוק םיטקפאבו תיטנתוא הקיפרגב הוולמ קחשמה
 .ח"ש 229 :ריחמ

- 
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 '' ..שובכל לכוי ותירב לעב אוה חוכהש רתויב ןמוימ יד'ג קר

 אדוי רטסאמ יד'ג

 .םיבכוכה תמחלמ לש םוקיב םיטרדנסה תא ועבק םימדוקה לפואה תוחוכ
 םדוקה קחשמהש םוקמהמ םיליחתמ ,2 לפואה תוחוכ ,יד'גה יריבא התע
 תלת הקיפרגו שא חוכ רתוי ,תויצקרטא רתוי ...םייתסה םיסרפה רוטע
 ברח תא גישהל םיבייח םתא ,ןרטאק לייקכ םכדיקפתב .תממהמ תידמימ
 םיביוא םע ותמעתה .יד'ג יריבאל ךופהל חוכה יכרד תא דומללו רואה

 רשא םיד'ג העבש :םישדח םיביוא םעו .הרעסה לייח ,קסוב ,ודירג "םיקיתו

 .ראותי יתלב עורל הקיתעה הרובקה תמדא לש החוכ תא םותרל םיננכתמ

 חוכ תומצוע 12-מ רתויו קשנ ילכ 10 ללוכ םכלש קשנה ןסחמ .בל ומיש ךא
 .וב לזלזל רשפא יאש חוכל םכתא ךפוהו
 תומר 9 .טנרטניא וא תשר ,םדומ ךרד םיפתתשמ רפסמ םע וא דיחי קחשמ

 .תויתצובק

 .המישנ תורצוע תומר 21-ב תויתואיצמו תושדח תוידמימ-תלת תוביבס

 .םינוש תוחוכב טלוש םהמ דחא לכ רשא ,םילפא סיד'ג העבש ושגפת

 .םיבר םיידמימ-תלת םייפרג םיסיטרכל םאות

 תונכס שודג שדח רופיסב םיעוריא תבר םיבכוכה תמחלמ תוליעפ

 רדאו 'תראד השעש יפכ הלקהו הריהמה ךרדב ורחבת םאה - תואקתפרהו
 ?יד'גה תודיבאל עיגהל תינלבסה ךרדב ורחבתש וא

 וטליש - יד'ג ריבאל ךופהל ידכב ונמאתה - רואה דצב ורחבתו הדימב

 ושמתשה .תודחוימ רזע תולוכי העברא ודמילו תיטנגלאה רואה ברחב

 היעטה (חומה יפר רובע) עונכש ,יופיר :רואה דצ לש םיידעלבה תוחוכב

 .הטילקו

 םתשכרש רזעה תולוכיבו יד'גה יריבא לש ןומיאה תוקינכטב וושמתשה

 :לפאה דצה לש םיידעלבה תוחוכב ושמתשה .עשרה ינכוסל ךופהל ידכב

 .סרהו היגרנא יגרב ,הקירז חוכ ,(הנומאב דירטמ רסוח שיו הדימב) הטילשה

 .םכתיא היהי חוכהו ןתי ימו המכוחב ורחב

 פחּהַהסשש \(3ּבזזוסז
 וישכע דע תרכהש תו'גנינה לכל "הרנויס" דיגת

 םלועל סנכיה .רואה תא תובכל ידכ הלועה שמשה ץראל עיגמ גנאוו ול

 דימת ...והשמב גוהנל וא גורהל ,תעגל לוכי אל התא םא וב ,םדמ בוקע

 ,הנאטקה ברח וז םא ,שמשת וב קשנ לכב !םיסיסרל ותוא ץצופל לכות

 סנכיה .ךינפל הלולס היהת ךרדה ךביואמ דחא לש ירט שאר וא יזועה

 ..והשימ ךל ךותחתו ...תויב תיביטקארטניא תידממ תלת הביבסל

 .הז קחשמ תמועל םידלי קחשמ אוה כו!א= אשאףאו

 .תשר יקחשמל םידחוימ םירוזא 27ו תומר 8
 תכלל ,תומלוס לע ספטל ,םיבכרב גוהנל ,ץופקל ,ףפוכתהל ,תוחשל ולכות

 ילכה - רוציקב וא וצרתש ןאל

 ןיב ורחיב !םלשומ \\ \1צ(ג ₪/\6\1( תא רוציל ליבשב שדחמ הנבנ

 וא תוצובק יקחשמ .הלועפ ףותישב תשר קחשמל !כ= \ וואו זיא
 .םדומ לע 2-ו ,תשרב םינקחש 8 דע ."לגדה תא דוכל"
 םיפוקש םימו תיעבצ-בר הרואת ,לפרע ומכ םימדקתמ םייפרג םיטקפא
 .800א006 דע לש היצולוזרב ךמות .תמלשומה הביבסה תא םירצו'
 יבורמ סינגטוש ,םיציח ,תונאטק .הירוטסיהב רתויב ינלטקה שומיחה רחבמ

 םיקשנה םה ,םיבר דועו תופוג יקלח ,םוטא תוצצפ ₪ \!1 4:1/א8 .םינק
 םכלש

 6ז166+ 6320
 | נה ץראה רודכ תנגה תדקפמ לש רתויב הלועמה ןכוסה ,רטנה יקילב ןרס בר

 וי +. | + ת ו לכה רבכ האר ,המיחלה תויונמואב םלועה ףולאו = ירלא וכי ללגב לכ תא רבכ הכהו לכה ר | |

 ייחב רתויב השקה ברקב םחליהל דמוע קיילב | םימחולה

 רול תו -/ כ הוא עדוי וניא אוה ביואה סאה .תינויגה הביס לכ אלל ירותסמו רז דמימל רבעוה הז םדא

 | המישמל רחבנ אוה סאה וא .קיילב לש תודחוימה תולוכיל עדומ ללככ
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 /0ז% (זגח0 [חףטפווסז :קחשמה

 90 םויטנפ - 95 תונולח :רישכמה

 תימע :קחיש

 80% - הקיפרג
 תיארנו ידמל הבוט הקיפרגה

 ואידיוה יעטק .תידמימ-תלת

 םיעטק .םינערוגמ לבא םיפי

 רתוי הברה תוארהל ולכי ולא

 אל הקיפרגה ,תאז תורמל .בוט
 .ומצע קחשמה תוכיאב תעגופ

 85% - לילצ
 .קחשמב ןיאו טעמכ הקיסומ
 םירובידהמ בכרומ לילצה בור
 רוביד) תוברה תויומדה םע
 לש םיילוק םיטקפאמו (הלועמ
 .םיאצמנ םתא הב הביבסה
 .עקר ילילצ רתוי ולא

 88% - קחשמ תמר
 לגותהל לק .חונ דואמ קשממה
 קחשמה לש הלועפה תטישל
 תודיחה .םישחלה תלעפהלו
 .תונהמ דואמו ידמל תובוט
 יד תודיחה לש ישוקה תמר
 םיקירפל םג םיאתתו תינוניב
 .םיליחתמ

 8390 - םייח ךרוא
 ,ילש הירואתה יפל תוחפל
 רבודמ טסווקב רבודמ רשאכ
 םירמוגש ירחאש ,קחשמב
 .רתוי וילא םירזוח אל ותוא
 ךורא וניא הזה קחשמה
 ,דחוימב השק וניא ,דחוימב
 .הנהמ דואמו עשעשמ דואמ
 ותוא וקחשתש ,יוכיס שי
 ליבשב םיימעפ וליפא
 .םיקוחצה

 88% - ללוכ ןויצ
 תוינפת הברה םע הבוט הלילע
 תמרו לילצ ,הקיפרג .תודח
 - רוציקבו ,םיריבס קחשמ
 םג .הנהמו יתוכיא קחשמ
 תופרטומ ןניא בשחמה תושירד
 90 םויטנפ םע רדתסהל רשפאו
 .ץלמומ .ימינפ ןורכיז הגמ 167

 סזא כזה !ח 5
 ונשיה 64 רודומוקה יבשחמ לע דלונש קחשמ אוה 1%

 ע הרידא הכפהמ הרבע זאמ .תומדקומה םינומשה תונשב

 וט תואקתפרה קחשמ שפחמש ימ .בשחמה יקחשמ תיישעת

 .הרומתה תא ןאכ לבקי יאדו

 הנש םירשע לש ןויסינו 37 ןב תויהל ךירצ אל

 .ולש שדחה קרפהמ תונהל ידכ 201% יקחשמב

 םימיב רכזהל דואמ דמחנ תויהל לוכי ,ינש דצמ

 םעו דחא דצמ הקיפרג ילב םיקחשמ לש םהה

 ףוסב העתפהל וכח) ינש דצמ םיטסקט לש תונוט

 .(הבתכה

 רסא (נזגמ6 1ם015110ז-ה :הטושפ קחשמה תלילע

 לכ .הירפמיאה יבחרב םימסקב שומישה לע

 ,םכלש דיקפתה .רומח שנועל יופצ םימסק השועה

 .הכלממל םימסקה תא ריזחהל ,ליחה ירוביג

 ףוג לש טבמב השענ קרוז לש םלועב עסמה

 ומכ םיקחשמ םכל ריכזת הקיפרגה ןכל .ןושאר

 (א1ע%+ לש וכשמה) ₪גט6מ"ו דחא דצמ כססזה

 יד העונת שפוח תרשפאמ וזה הקיפרגה .ינש דצמ

 תקייודמ ,החונ העונתה ,ינש דצמ .םצמוצמ

 .תוקד המכ ךות הילא םילגתסמו

 ,תואקתפרהה יקחשמ לכב ומכ ,קחשמה תרטמ

 ףוסאל ,םיצפח שפחל ,םלועה ךותב עונל איה

 תא רותפל ,הנוהתב םהב שמתשהלו םתוא

 ףוסבו דוביאל םג תכלל ,תצק שחנל ,תודיחה

 לש הרקמב .ומצע קחשמה תרטמ תא םילשהל

 .םלועל םימסקה תא בישהל ךירצ 20%
 רפס תא ולבקת ךוראה עסמה תא וליחתתש רחאל

 םסק ישחל השולש קר וב ויהי הלחתהב .םישחלה
 ךשמהב .קחשמה לכ ךלהמב שמתשהל ולכות םהב
 םינתינ ולאה םימסקהמ קלח .םימסק דוע ופסאת

 ל בוט בושחל ךירצו דבלב ימעפ-דח שומישל
 ומ הלק םסקה ישחל תלעפה .םתוא םילצנמש

 .הליעי ןבומכו
 פוה איה ,קחשמב תומישרמה תועתפהה תחא

 רותב טקידנב קריד םסרופמה ןקחשה לש

 ודי דואמ ןקחש אוה טקידנב .קא'ג היראטנא

 .םיטרס המכבו הלועפ תורדס המכב עיפוהש

 ומצועה תא תלמסמ טלחהב קחשמב ותעפוה
 .רודיבה םלועב בשחמה יקחשמ לש תרבוגה
 סרופמ עונלוק-ינקחש דוע בושו בושש ,קפס

 .בשחמה יקחשמ לש לגעמל םיפרטצמ

 ומ אוהש ,שרופמב ןייוצמ קחשמה תזירא לע
 יכרעש רצק רקחמב ,רבתסמ .הלעמו 13 ינבל

 : יעסק ...אלא תומילא אל איה ךכל הביסהש

 .לוהכלא תייתשו תוירגיס
 תרבח ,ןכבו .הנטק העתפ יתחטבה ,חוניקלו

 זא תרדיס לכלו המצעל העידצמ .461ושופוסמ

 יש תא דירוהל םכמ דחא לכל תרשפאמ איה
 הלש רתאהמ ,הרדיסב םינושארה םיקחשמה
 עמ וליפא םש שי .הרומת לכ אלל ,טנרטניאב

 .שגרמה עוראה דובכל דחוימב רצונש ,שדח

 ם16ק:/ שאו .0!801115מ 60 מ / :תבותכהו
 65 / 80/6 וג ז6 21 / 41 / 2860

 םיבוטה תואקתפרהה יקחשממ דחא :םוכיסל

 לש םיקירפלו ןונגסה יבבוחל ץלמומ .הנשה

 .טרפב הרדיסה
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 , וולט יקחשמו םיבשחמ *
 "הס * הנכות * הרמוח *
 1 כ

 םאוזסתוש 612
4 

 וואד אפ 4 5%
 ילאסרבינוא 64 רדנטנינ + תידי + יאפוריא ןשיטסיילפ םישדח אובי יקחשמ

1 71 . 

 ₪ =כ |

 תוטלקב שומייש רשפאמ ו - 1% .יס.יפה יבשחמל ביירדהגמ הגס

 ח''ש 949 .- \ ירוקמ ינפי רישכמ

 1 רשפאמ ילאסרבינוא ןשייטסיילפ 630 ו --

 ניר יג נילי יו יב ו ,םיינפי ללוכ םיקסידה יגוס לכב שומיש ססובמ ידמימ-תלת יפרג ץיאמ סיטרכ קחשמ תוטלק שולשו

 קחשמ תידי ללוכ ,תוידי 2 ללוכ .םייאקירמאו םייאפוריא .יסיפה יבשחמל ןתונ 0

 הריחב יפל םיקחשמ ינשו המגדה קסיד | החשמה ללוכ קחשמ יפוסמ לש םיעוציב ג ו יב
 ג יו" .₪ תדיחיו רודיש תטישל םאתמ + ת"ש 790 צפת 61 סו

 ח''ש 1490.-

 סת א א 1זצ ןפלס | 0 143% | דש[אפמאי ססצפ5שצ* | 159- | 50קפמ 578 500008 -פ9-

 ו ו ואווד ןפלט | א65 601881 2 149 - | ק\אקפאסא[זטאז 149- | אאא םגאסטדואו= 199. ור

 כ 5 ןפלט 6012 ₪01 תך + 6:00( 0ח) 390." 6 ד יקאודוצ 119 7 קושגה 7 ןִפפ 7 :

 א סא 4 ןפלט - דדאומ 0ה15ו8 + 0טת60ה 390- , קא דתמאומ 85. שזהי | 69- - ץוחדשא ץוסוודמק כ 199.7 ,

 52 ןפלוט או א 4%7- - אמא 1/5 9%- ןפלט | שודואואדפ אואה ₪ |

 אופ 6 2 0 ןפלט | תואס66וז0 199-

 \צ 61 םא 3 ןפלט 081. 2 8 .גאאשספ סק סא ?. ןפלט גו5 םאאצ ₪

 ו ו אא] | א[ זוזאו האמ 60011808 149.7 זסזהו  אגאאוטוו.גדוסא- ןפלט זסצ 9זסאצ 1997

 כת א ןפלט אוא אווד סו צץ 1%. א( םאדוסאי 149 - םהדאוגא 4 ץספוא 199

 6 ןפלט - וסזזאס 0 499 - - סופ םצ דחמ ףאסמכי | ₪9- | ץהתדוושסמאו וו 2 | -19 
 6 4 ןפלט גאכתאוסא[זזאו 2 ₪

 301[ א יססובמ דמימ-תלת יציאמב םיכמות -

 =" וש? וי ו רמ ומ ו = \ שרו == מ |

 ח"ש 129.- - הריחב יפל 31200-ל קחשמ ירוטילקת 3

 ח"ש 149 - - הריחב יפל ריג-םייג תוטלק 3

 ₪ = == ל =,

 ח"ש 199.- הריחב יפל ודנטנינ-רפוסל קחשמ תוטלס 3

 .קסידה יגוס לכמ תונהל ךכו תילאסרבינואל ךלש ןשייטסיילפה תכרעמ תא ךופהל לכות ס'סנ'גב קר

 יאדל תויצארביו םע יגולאנא קיטסיו'ג עיגה !םייאפוריאו םיינפי ,םיאקירמא ללוכ םימייחה |

 "ו י- ₪ ₪ ₪ "ו ממ ו ו ויי* 7

 (תויטיולטה יגוס לכ לע אלמ עבצב אזו. 8 זאפדזא(ד 01(62.זכ-ב שומיש רשפאמ) 64-ודנטנינל 8028 ילבכ !ועיגה * |

 הישכמב תימינפ הבסהב ךרוצ ילב תוטלקה יגוס לכב שומיש רשפאמ ,64-ודנטנינל ינוציח ילאסרבינוא םאתמ -

 ןשייטסיילפ רישכמ לכ לע 6'כ ואידיו יטרסב היפצ רשפאמ .ןשייטסיילפל ואידיו סיטרכ !'בורקב *

 = למ ואדיו ילבכ ,םידחוימ םימאתמ ,תודחוימ קחשמ תוידי ללוכ ,םיקירפל ץוחנה רוזביאה לכ תא ונלצא אוצמל ןתינ ןכ ומר

 ב3 ןותמ תויומד םע תוחתפמ יקיזחמ לש םוצע רחבמ םג עיגה = .םיבשחמל יפקיה דויצו םיאבוימ בשחמ יקחשמ
= 

 אכ תועיפומה םיקחשמה תומישר
 .הננער ,100 הזוחא * 09-8628606 :סקפ 09-8612437 :לט .הינתנ ,46 לצרה

 3 ." תחא לכב לבקל ןתינ ןאכ םיעיפומ םניאש םיקחשמ לע םיטרפ .דבלב תויקלח ו

 "5229 :סקפ 09-7480659 .לט



 א + דו
 2 הנשה לש רתויב םיבושחה םיקחשמה דא קפס אלל והז .ססזו לש ןונגסב םתס והשמ דוע אלו תוירי קחשמ דוע אל ,הלועפ קחשמ דוע אל טלחהב והז
 . םילא ידמ \ 'אוה יכ ?המל !ותוא קוושל רוסא הינמרגב :הדְבו .תקולחמ יררועמ

6% 

 .הנש ךרעב הזה קחשמל וניכיחש ,רמול רשפא
 תא ?ןמז הברה ךכ-לָכ תוכחל הווש היה םאה
 תא וארקתש ירחא נס ונתית הבושתה
 00865 2 תא וקחשתש - רקיעבו הבתכה
 תמירע לכ .רבודמ מב וניבתו םכמצעב
 םצעב ןה ,עגרכ םכרבעל 3 יש ינאש ,םילימה
 .תישיא תונשרפו םישבי 'םירואית תמירע
 תורמל ,קחשמה דגנ לחמה לכ תורמל
 םד לש ולאכ תויומכ* שור אל ידועמש
 ינא ,ןיידע - ךסמה ל וו מ תוכפשנ
 קחשמה תן הל ידכש רובס
 יו א תו יקי וב
 זא ,ותוא ךל אל וטילחת
 תרשפאמַה. תעח/ואצמת תוחפל
 ינא עודמ ;ם 2 ו מ ו
 םיזיארמה :מהבדה תא רמוא
 ₪ 0 2 ?תולככ יכ ?ולאה
 ?חשמה דחא אוה
 6% ' .הנשה לש רתויב

 ו גב
 ,וראמור ןו'ג :תוערה
 % אה ,ןכססהו תא איצמהש
 ז* / 2 בזע (?ּגאט תא חתיפש
 | נרת אלו 14 50(\אגו6 תרבח
 שדחה .הזה קחשמל ונורשיכמ
 .[ בוט רדתסה קמרק ןו'ג :תובוטה

| 
 חותיפ לש המצעמ ןיידע
 ,תורידא םיקחשמ תויגולונכט
 םהילע שיבלהל החילצמ איה בגא ךרדכש
 רוכמל תססהמ אל !4 ,בגא .םינייוצמ םיקחשמ
 םיקחשמ תורבחל ולאה תויגולונכטה תא
 ,אורקל ולכות תובורק םיתיעל ,ןכל .תורחא
 לש 4 לע ססובמ םייוסמ קחשמש
 ו

 חתפל חילצת ₪ ו יי
 רפשל ןתינ המ .(0טג%6דמ בוט רתוי דוע קחשמ
 םיילוק םיטקפא דוע הזיא ?םיצפחה טירפתב
 תוחינג ,תוקעזה ףסואל ףיסוהל רשפא
 ירפשל ןתינ התוא םאה - הקיפרגה !המודכי
 ?ירוקמ קחשמה םאה !תושדחה תומישמה ךיא
 תמרו קחשמה תמר םיהובג המכ דע :רקיעהי
 שב

 ינא .רבד לכ רפשל רשפא דימת ,רבתסמש יפכ
 בוט ךשמה קחשמ לכש ,םכל רמול לוכי אל

 י % 9

 םיתיעלש ,םיריכמ ונלוכש ,היעבה .ומדוקמ
 ייח תא ךיראהל םיסנמ םינרציה ,תובורק
 יי החלצהה
 לכש ,רבתסמ זאו .ךשמה רצומ לש קווישהו
 ןושארה רצומב ורמגנ םיבוטה תונויערה
 (...ךשמה טרס םג תויהל לוכי) ךשמהה קחשמו
 .דחאכ שפוטמו םמעשמ
 !םויא ואידיו עטקב חתפנ קחשמה
 לכ לבא םיבוט טלחהב םיילוקה םיטקפאה
 ירי ו רב ו ד פיי פינוב

 והשמ - 2 א 4 הלילעל קוקז וניאש
 2 הגמ 200 ומכ
 תולימ מכ םע 9 תיפוקייט [ 4 2 ו במ

 \ ל

 ,תידילמה + -- .הז - ה יי

 מ - קחשמהש

 ,כססזוו"ל המנד קחשמה תג בשלפ"

 הברה עקרה .זיּוניָשַצ תופסו] ו[ סע לבא

 ,(תוריק ץצופל.1שפא לָשמלג .?יעפ רתוי

 -ש ה 0 תומישמה

 : עב תויהל

 5 וא רתונ ד רקיעה ןא (םימייוסמ ירתא לכ

 מ קשנה-ילכ תא ףןלש'

 ני מכ ירי 2) ליעפז ,םימיאתמה

 ו ו

 רו יי ל ו םימדקתמו (!יתכונה

 התנוש אל קחשמה לש תקע 8
 / .ןשקאה והז -
 תובכרומ רתוי הבר קחשמה לש תופמה

 דואמ הברה תוללוכ ולא תופמ .רבעהמ
 םיחותפ םירוזא' גו םירתסנ םיחטש

7 
 המודכו תוסירה; םינועמ םיובש ואצמת
 [ו6אטח"ב ומכ .ןוללפה הרואפתהמ קלחכ
 רבכ םה תומוקמל רוזחל וצלאת
 :ףוסאל ידכ ,םתרקיב

 וא םש וחכיָשַנֶש>ַַוחתפמה
 םהילא סנכהל.םתלוכי אלש
 תומישמה ךלהמב !םדוק

 ךותמ םינְוכְִזְ
 יי חייק
 תומישמה תא ד

 ילכשה תא םכְל ןעָגָשיו

 ךותב ןקחשה תעומת |
 רתויל הכפה שובלשה \ [ = =
 ל .תמכחותמ ||

 קר אלו לוחזלו ףפוָבתַהְל<]
 הליחזה .הרוחאו המידק ץורל.| |

 ינימ לכל סנכהל תרשפאמ | אש
 תוירימ קומחל םגו תוליחמ "

 הרוכז יאדו וז הנוכת .ביואה
 םג) כט%6 זצטא6חו 327מ םכל

 (...18 תיבמ אוה

 םיצפח טירפת שי ףוס ףוס
 | נג יי

 קשנה ילכב ידיימ שומיש רשפאמ

 .[וטאשטח לש טלרפתל המודב םכתושרבש

 תא אקווד ריכזי קשנה-ילכ רחבמ
 )ו
 ירגשמ תא ןאכ שי (?אל ,םימוד דואמ
 .דועו עלקמ-תת ,םינומירהו תוטקרה

 ךרד קשנה-ילכ תא ןווכל ןתינש ,ןיינעמה

 וא זכרמל םתוא םיאתיש דחוימ טירפת

 םיילאמש םישנא רובע) הלאמש טעמ

 (...הרואכל
 "הניבה" עונמב השענ בושח רופיש

 םיקחשמ רשאכ .בשחוממה ביואה לש

 השענ ביואהש ,םילגמ בשחמה לומ דבל

 לוכי רוצמב ביוא ,לשמל .םכחותמ רתוי

 ידכ הקעזאה רותפכ לע ץוחללו ץורל

 וקמחי םיביואהמ קלח .הרזעל אורקל

 9 סיקחסאוה תדבאא



+ 

 תמייאמ תוארפב ךרבעל וקנזיו ךלש תויריהמ

 יל ו )ו = פר
 םיביוא .רתויב/ וסופה תודוכלמה
 עורזה חוכב ףוקתק .זפסה> אל םימייוסמ

 ,ןיינעמה .תשועא שתל רמגת רשאכ
 שלחה קשנה >.1₪קשפא ןיא םכלש
 .חדקא אלא שס 0 קר |
 הרפוש ,א?ב*אַה לע הנובתהש תורמל
 תויומדה ץ כמ אל ולש בוציעה ,הברהב

 .תורדוקו תולפא ןלוכ - וזל וז תומוד יד

 תא רומשל םיבייח ...ן[בצעמ יכה רבדה
 עבר ידמ .קחשמה ךלהמב ןנוכב רוטילקתה

 םאו ותוא תשפחמ קחשמה לש הנכותה העיש

 הז !קספומ טושפ קחשמה ,םש אל אוה

 דגנ .הנגה .ןונגנמ רוציל .והשלב .ןניסינ..האתנכ
 רשפא זא .קחשמה גג אל תוקתעה
 | .ןויגיהה תא ןיבהל
 ל האוושהב תוחפל יש השלוח

 :וכברוכבי>%ב <)ווא 5% 6
 :קחשמה לש הקשהה תביסמ

 //שועיש ג611צ18וסמ 6סב /כוש6ע6/ כז 6תרוטז /1006א ם1וה]

 !(םיגאב ןוקיתל הנכות יאלט ללוכ) קחשמב םיגאב לע חוויד רתא
 ://38(ג 0.050( הז6. 60 תו 61 -שאוה טו 28.6אס

 :קחשמה לש ימשרה הכרדהה רתא
 810 .10501(ע 76 טסו /02 גת

 :יעוצקמ רפוס עדימ לש תונוט ללוכ !(?א\< תושדח רתא
 ;/ /צעשש 106ת6ו8.601הו

 :(הקהלה) הקיסומה ירבחמ רתא

 כ: / /עצעוא 90 תו6חו הץ6תה .ש0סמו

 :וימאות לש םגו קחשמה לש םיקירפה לכל הבוח ותא

 ןכ / /:צעצע כו גוה61 ה אש שטה

 :קווישה תרבח רתא

 ושש 46(ושופוסת שטתה

 יי ימי ויני יונ יי ופני

 טנרטניא יקחשמל תושורדה תונכותה

 ירשפאו םייק טלחהב הז ,ולהבת לא .םדומ]

 תצק ,עדי תצק ,הנבה תצק םכמ שרוד.צא

 טעמכ האנה םכל היופצ זאשחישות

 .'תיפוסניא

 ו ב ג י>
 המכ שי לכה תורמל לבא ,תונטק תודיעמ

 סתא :םהילע םותחל טעשפ רשפאש םירבד

 ורחתת ,קחשמב וקחשת:,םכלש םירבחה לכו

 רשאכ ,ךסמב םייניע/זשטלתו ינשה דגנ דחא
 לסחלו ףסונ בלש ינפזללע גלדל חילצי והשימ

 :תפסונ הדבוע .דחףא סוב דועו תצלפמ דו

 רתויב םירכמנח שקחשמה דחא היהי הז

 רבכ ולש 'ףנמשארה הרודהמה .םלועב

 המל זא ..סיקתוש ןוילימ יצחכב הספדוה
 3 ,הללאי ?םיכחמ םתא

 1 לאות 7
 - רשפאו-(א 0 | לש 16 הסריג

 [[טא68 רובע םגנ א 2. רובע תופמ רצייל

 קחשמה תחתפמ ₪ תרבח לש רבודה 11

 ויו יה = מ 1 יו

 לבקל ולכוי",רפעש ףנכותה תא ושכרש

 ושכרל םילוכי םיוחא ,םגיחב הלש ןוכדיע

 .דבלצ דל"35 תרומת התוא

 יליחתה לכה ךיאו
 .[ושארה קחשמה תאירכוז םכמ.ןהשימ

 םכל רפסנ םא ?(0208%6 םניכ םייש רעחכפב ש

 יי יב יכל = 8

 יאדו ,ןיק רדנמוק ארקנש" ,יטושפ דואמ =[

 יי מ רב יג יב כ ו
 יוון לתו יינינב ו ייג) יי וענבל יב

 .םיקחשמ תואמ לש קסיד לכב טעמש

 קתוע םג שי ,םילקש תורשע המכב רכמנש

 ול םגש ,ףסונ ןחלופ קחשמ .הזה קחשמה לש
 לש תוחתפתהב דוַאמ תובושח תויוכז שי

 וג גיבס יב וה" עיני ל

 .גכ ןיייטשנפלוו :ימואלניבה ומשבו

 גינוי גה

 םשמ
 קויד ,ססתו



 תשרה תסריגל םצעב וכיח ,(2ט865 2-ל הבר תונלבסב וכיחש ,םלועב םיקירפהמ יצח
 .םסרופמה תוומה ברקב ,םיקירפ 30 דוע םע ךסמה לע םמצע תא תוארל וצר םה .ולש

 .0886 2 לש בשחמה לומ םדאה תסריג לע דואמ הברה הדבע 14 ,רעצה הברמל
 .תוארל םיצור ונייהש הרוצב אל ,ןכ םא םגו הלפוט אלו טעמכ תשרה תסריג
 םמעשמ יד רבכ הארנ אוה יל .תשרב רתויב יראלפופה קחשמה בצמ - 0631/1810
 וישכע תולעל םילוכי םינקחש 40 .ןאכ עיתפמ אל טלחהב )0486 2 .קוחש יד וליפאו
 שיגרהל םינקחשהמ דחא לכל תרשפאמו טעמ הרפוש הקיפרגה .טנרטניאב תרשה לע
 יוניש ןיא ,רבד לש ופוסב .םישדח קשנ ילכ םג שיו .הריזה זכרמב אצמנ אוה וליאכ
 .הזה קחשמה בצמב יתוהמ
 ,קחשמ בצמ והז .םדוקה קחשמב קזח דואמ היהש קחשמ בצמ - 635476 176 "!ָּפ
 םע לבא 14 ידי-לע רצונ אל רמולכ) .םיינוציחה םיבלשה ינרצי ידי-לע רקיעב חתופש

 דוחל תוחטבה .הזה קחשמה בצמ תא לולכי (ווג86 2-ש ,ונל חטבוה .(הרושיא
 לש ןתרצותמ הז בצמל םיבלש גישהל וכרטצת בושש ,הדבועה .דוחל חטשב תודבועו
 'תורחא תורבח
 ןיידע תרשה לע םכתיא םיאצמנה ,םיפסונ םיקירפ םע הלועפ ףותיש - 8

 ומצעל ,וייח לע םחלנ דחא לכ .תוצובק רוציל רשפא-יא יכ לבח הז !תירשפא יתלב

 .דבל ומצע ןעמלו
 תויפיצה .הנוכנה הדימל לכה תא סינכהל ךירצש ,תמאה .ידמל תינלטק ל"נה תרוקיבה
 דואמ ויה קחשמהמ

 חויפיצמ היטס לכ .תוהובג

 ומכ תיארנ טושפ ולא

 בושח ןכל .המויא הלשפ

 םירבדה תא םג תוארל
 :קחשמה לש םיפיה

 הזיא קוידב תוארל רשפא

 ,קיזחמ ביריה קשנ"ילכ

 לש תובקיע אוצמל רשפא

 ןתינ ,וירחא בוקעלו ביריה

 שי ,ביריל עידצהלו תתואל

 תופמהו םישדח קשנ ילכ

 םיחותפה םירוזאה לש

 תובוט שממ

 | .חתמו םישוגיר הברהל רקיעבו תומיהדמ תופסותל ,םייתועמשמ םילולכישל וכיח םה

 0886 2 :קחשמה
 95 תונולח :רישכמה
 ןודרוג באוי :קחיש

 99% - הקיפרג
 תויופיקשה ,לצ"רואה יקחשמ !ואוו
 והז .םיביהרמ טושפ דמימ-תלתהו
 רתויב הפיה קחשמה קפס אלל
 -תלתה עונמה .םויה דע םתיארש
 14 תרבח ובו דחוימב םישרמ ידמימ
 הווהמ הז עונמ .דחוימב האגתמ
 דמימ"תלתה יציאמב ךרוצל אמגוד
 .םירחאו שסווסז-\ א ,301א גוסמ

 95 - לילצ
 טושפ םיילוקה םיטקפאה
 :לילצ שי העונת לכל .םימישרמ
 ץצופל ,תוריל ,ןועטל ,קשנ ףוסאל
 ןכו באכה תוקאנו תוחרצל םגו
 השק ולמע םהש ,ודוה 10-ב .האלה
 טלחהב הזו םיילוקה םיטקפאה לע
 תא הוולמה לוקה-ספ .שגרומ
 המכ שי יכ םא ידמל ינוניב קחשמה
 .םיבוט םיעטק

 93% - קחשמ תמר
 .ורבעבמ החונ 0 תומדב הטילשה
 ההובג דואמ קשנה-ילכ לש קוידה
 .םיביריה לש ריהמ לוסיח רשפאמו
 !בלואב ןיחבהל לק שממש ,בל-ומיש

 97% - םייח ךרוא
 שממ בשחמה דגנ קחשמה ףוס ףוס
 ייח ךרוא תא הלעמ הז .בוט
 ,םסנמא .תיתועמשמ הרוצב קחשמה
 ובכש ,םיקירפ המכ ריכמ ינא
 לבא קחשמה תא רומגל וקיפסה
 ובודמ םלועב םישנאה בורל
 ךירצ ךכל .ךרפמו ךורא קחשמב
 תוזעב קחשמה תא ףיסוהל
 םיקחשמה ירתאו םימדומה
 ...חצנל ילוא וכשמיש ,טנרטניאב

 97% - ללוכ ןויצ
 < טלחהב ,0טג6 2 ,קחשמה םש
  וךשמה קחשמ והז .ותוהמ לע דיעמ
 = ,םינוקית ,תופסות לש קחשמ והז
 0 טלחהב הז .המודכו םירופיש
 לש יפוסניא ךובמ והז .שדח קחשמ
 ודועו תובוחר ,םירבעמ ,םירודזורפ
 | 10 לי חתמ יוור םהב דעצ לכש
 . .ןאכ םישפחמ םתאש המ קוידב הזו
 15 - טירטיל ,ןשקא לש םירטמוליק
 < =  .תקוצי תרפוע לש תונוט ,םד
 | : ו רתויב בוטה קחשמה
 00 .יתעד



 | דב - ד יו ייפ שב דש / 7 | ;ּ *-צ
 ו - מפ קז . 0% 6% ב ו יפו / , , "₪ ₪ : = ,,'

 ו: 3 . "+ . % 2 3 יד 2
/ -%\% 

 5 : = | . + מ + ₪9 ומה בא ו 4 . שק -

- . 0 
 ה 4 5 = ''ף א 4: -

: . . ---- - . . 2% ּ- 

\ 

 | : ן :

 -- . --- ה

: 

. 

. 5 7-7 
 ה

 / הרש
: 

 ,הלבגנכר וכרו> בבווכלרשע ןא ל

 בששורזכהה י/קורששזכ ןיזגזכ אואה ;ץיריפשנ

 וינריזכ>> ןזכזב ןכדועיזכה

 ול
 [ טנרטניא

 שץ"
 ל ו

2 

 ו וי

 / דה ב ד לש 2
 ווי ו'ג ורד'גנ ןיזהסוו

 .₪ הע מ ₪ ושי"

 וג = 1

 :תושדח

 %%,"פ ן
. : / : - 

 . ל 6 |

 / / ל 5 1 ל |

 . 4% 4 ' ו ו : : ₪ ן ₪ : .

 , ₪ 6 | תוער *קועמ

 8 . די

7 7] 

1<\ - | - 
 תו 1 3

[ 4%\% 

"7 / ₪ ,- . 70 

 ,שיקחף/49\ 6)-0')6ה = ,היב4יס אה | ,םיגשמ4ה ₪%4 ת|שבחה (3 יא ב
 ! ]יי ו / ןליש3ו- 3 97" ס']ו> //7> 3 + 07% יוז ?0/0> :כ0ו/4> )+ זן [

 הד\ר ')(

 ו-7 שד :/00// - 000 ו
 ו ..----- כוָקי כ 7 0 ו :גוקיא

 ו 0 ל 2 - 0 // == הידוייו ה
-7 = 6% : 

 כ +9

 | וול ו ורור ₪[ ו :1כ



 קתוה ןבלה תיבה
 רתאל שמא הצרפ חונמ ירסחו םיריעצ תרובח

 אישנה ,לזמה הברמל .טנרטניאב ןבלה תיבה

 ןוגטנפה רבוד .ורדחב העשה התואב היה אל

 .הנורחאל הרבגוה רתאה לע הרימשהש ,רסמ

 ;:ר זר תם ד קדר ל 3 4% בא עכ ב

 "95 םיגרוט" תנכוח
 יי 32 שדי ווננ >

 סוריול "95 םיגרוס" תנכות ןיב רשק לכ ןיאש ,ועבק ריבכ-ובאב רקחמה תודבעמ

 ישארה ןעדמה .םהלש ידוקפתה רשוכב עגופו םלועה יבחרב םיבשחמה תא הכמש

 :תוביס רפסמ ללגב סוריו הנניא "95 םיגרוס"-ש ,עבק
 םניחב תצפומו תקלוחמ אל "95 םיגרוס" .א

 תא ליצהלו בשחמהמ ותוא ריסהלו דימשהל ןתינ ללכ-ךרדב ,סוריו םילגמ רשאכ

 קסידה לעש םינותנהו תונכותה

 .קסידה לע םוקמ הברה םיספות אל םיסוריו
 .₪ \ או ןורכיז הברהל םיקוקז אל םיסוריו

 םיגאב ןיא םיסוריוב

 םיגרוס לעפמב אצמנ קוני ה
 והשמ םימייסמ אל םעפ ףא ונחנא

 םישדוח העשת ךות

 םילגוסמה םירבד םירציימ אל ונחנא
 .יאמצע ןפואב דקפתל

 ליכאהל ךירצ אל ונלש םירצומה תא
 .םיכרצ ושעי םהש ידכ

 ציל תשורחה-תיבב אצמנ םסוי ןב קו
 רבודמש .ולעה תועומש "95 םינרוס

 םיאנותיע תפיסאב .ליב דודה לש ונ

 רשק לכ שיחכה ליב דודה

 ותעדוהב רסמ אוהו קונינ
 םוש םישוע אל טפיש-ורקימ תרבחב

 הבהא םע רבד

 טפיוע-ורקימ
 לארושיל עייסה

 ןתמו-אשמ תלהנמ לארשי תלשממ
 תרבחמ דחוימ ילכלכ עויס תלבקל
 רשו הלשממה שאר .טפיש-ורקימ

 דודה םע הנורחאל ושגפנ רצואה
 תריכמ לש תורשפאה לע ונדו ליב
 דודה .קנעה תרבחל הלשממה ידרשמ
 לכ תא בייחת הלשממהש ,שרד ליב
 ."פ5 םיגרוס" יושירה סמב םיחרזאה

 :הזירכמ לשני
 .םיירשפאה םיגאבה לכ ונל ורמגנ
 .תולקת רתוי ויהי אל 986 דבעמב
 ,ףשוח יתיישעת לוגיר יניינעל ונבתכ
 < 2 תוריהמב לעפיש ,שדחה דבעמהש
 .ןיידע םייק אל טושפ ץרהגמ ןוילימ
 אל םגש ןאכמו לעפוה אל םג ןכלו
 .םיגאב וב ולגתה

 4 ועדח ףלחמ חתעכנ

 תדרטסטוא ריצב חתפנ שדח ףלחמ
 ן ,סינעוט העונת יחמומ .עדימה
 . ורשפאי םיירטמואיגה םייונישהש
  י'בחרמב רתוי תישפוח | המירז
 רש ךנח ףלחמה תא .טנרטניאה
 | ךלהמב .יעגת סקטב הרובחתה
 3 ךשמל העונתה הקתוש סקטה
 ל יב םידבכ םיסמוע לע רסמנ תועש
 7 .םיתמצה

 תכרעמל םיבתכמ
 ,תועידי חולשל םיניינועמה םיארוק

 תורוטקירקו תובוגת ,תושדח

 הונתבותכ .תאז תושעל םינמזומ

 61280 א"ת 28100 ד"ת - רחא קירפ

 !םיסרפ ולרגוי םיחלושה ןיב
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 ששזההסש זטוו5החוס
 עגרמ .ללכה ןמ אצוי וניא הז קחשמו ,םיצורימ יקחשמל רוכמ יתייה דימתמו זאמ
 החיתפ טרס תרוצב "הצצפה"ל םיכוז ,ןשייטסיילפל הזה קסידה תא םיסינכמט

 ..לולסמה דרומב תוסט תוינוכמ לש תויטסילאיר הרטלוא תוניצס םע םיהדמ

 דבלמ ,הז ןונגסב םיקחשמה בור ומכ
 בכרב הטילשה תמר ,תעצקוהמה הקיפרגה

 תמר ליכמ 61886 ךטחפתמס"ו בשחנש המ אוה

 ןקחשה רשאכ .ךכמ רתוי ףאו הלועמ הטילש

 םידמוע ,ליחתמ

 תוינוכמ 30 ותושרל

 םתס אל ךא .תונוש

 םנוימד ירפ תוינוכמ

 ,קחשמה ירצוי לש

 לש  םיקתעה אלא

 תויתימא תוינוכמ

 ,הטויוט ומכ םינרצימ

 ,הדנוה ,ןאסינ

 לכ ...דועו ישיבוצימ
 תוינוכמ 6 עיצמ ןרצי

 ןתינ ןכותמ תונוש

 ענ רחבמה .רוחבל

 דע תוטושפ תויתחפשמ | תוינוכמ ןיב

 ואר) ...וברוט תושדגומ תוריהמ תוצלפמל

 תויוכזז םע  ינוסל שיש תורצה תא

 -ומיש .תושדחה רודמב ,קחשמה לשסירצויה

 יבגל ןה תויעבה ,בל

 אלו ב"הראב קווישה

 (...ןפיב
 היהי קחשמהש ידכ

 םינקחש .זזואמ
 קר תורחתהל םילוכי
 ,המר התואמ םיבכרב
 הכוז אל דחא ףאש ךכ
 ןוחצנ .ןגוה אל ןורציל
 תא הכזמ | ץורימב
 סרפב םינקחשה

 שוכרל ןתינ וב ,יפסכ

 תופסונ תוינוכמ

 .ןאכ תונקל המ הברהה יהי תוינוכמ יבבוחלו

 תוינוכמ (!) 70-ל לעמ לכה ךסב ליכמ קחשמה
 םיבכר לע תוססובמ ןלוכ רשא ,תונוש

 תואיצמב םימייקש

 ץורימב קלח תחקל םיטילחמ םינקחש סא
 וביוחי םה ,6:זג 0 דוגחהגצווט ה בצמב תופילאה

 רחאל .הגיהנ ינחבמ תרדס רובעל ןכל םדוק

 ןתינ ,וללה םיצורימב חצנל םיליחתמש
 ינרצי לש הגוצתה תומלואב רקבל ליחתהל
- 

 ןיטרמ-ןוטסא וא טלורבש ומכ םישדח בכ

 תוינק עסמל תאצל ןתינ תונוחצנ קיפסמ םע
 טברוקה ומכ םייסאלק םיבכר לש הנהמ דואמ

 וא
 ./280-ה

 אוה (לזגת6 דטתפתוס

 ןושארה קחשמה
 אלמ שומיש השועש
 םירוטרביוה ינשב

 כז18ה1.-ה דיוצמ םהב

 לש ושוריפ 0%

 הטילשה דבלמש רבד

 ,תקייודמה | תיגולאנאה

 קפסי
 1 106% -ה

 תושוחת לש רחבמ

 לשמל ךכ .הגיהנה ןמזב
 תא וליפא שיגרהל ןתינ

 ןמזב םיכוליהה תפלחהמ תועבונה תודיערה

 !ץורימה
 גונעת טושפ איה םיבכרה ןמ קלחב הגיהנ

 טבמ תודוקנ 3 ןיב רוחבל לוכי ןקחשה .יתימא
 ךותמ טבמ ,ףדרמ טבמ -
 וב ,ךופה טבמו בכרה
 םיבכרב תופצל ןתינ

 .ךירוחאמש

 ,ץורמ לכ -רחאל

 תונהל םילוכי םינקחש

 יטסילאיר רזוח רודישמ
 וליפא ןתינ ,אילפהל

 תא | שדחמ | ךורעל

 םירזוחה םירודישה

 ךותל ךלש םיצורימב
 .פילק | ואדיו | ןיעמ

 תיארנ תיפוסה האצותה

 ךכל ףסונב ...טרופסה ץורעמ הטלקוה וליאכ

 םיבכרה תא עובצל תורשפאה םג תנתינ

 .םילמס םהילע קיבדהלו םינושה

 הבוח קחשמ קפס אלל אוה 6306 ךטחצמס

 עיצמש תויצפואה ללש .םיצורימ בבוח לכל

 קחשמ לכ לע ליפאהל חילצמ ודבל ,קחשמה

 םא .ןשייטסיילפל םויכ םייקה רחא םיצורימ

 לע לבח ,בוט םיצורימ קחשמ םישפחמ םתה

 בוטה טושפ אוה (:זג00 1טזופתוס .םכלש ןמזה

 .ןשייטסיילפה לע אוצמל ןתינש רתויב

 (;זגמ] דווזופמס :קחשמה

 ןשייטסיילפ :רישכמה
 רפוע :קחיש

 - הקיפרג 9%
 .הלועמ

 93% - לילצ
 הזה קחשמב קילדמ שממש המ
 = יג יה ג יי וי ימו ווב

 תטלקה ומכ ,ןטק טרפ לכל
 לכ לש םייתימאה עונמה ישער
 ב יג יה גו: ב
 םתא אוג7מג אא-7 תינוכמב
 שערהש םיחוטב תויהל םילוכי
 םילעמ םתאשכ םיעמוש םתאש

 םיהז ןכא ,עונמב םירוטה תא

 גיב עי

 95% - קחשמ תמר
 םע תקייודמ דואמ הטילשה

 .תידיה תועונתל הריהמ הבוגת

 םהו םלזמ לזמתהש םינקחש

 תיגולאנאה תידיב םידייוצמ

 1.*ה ,ינוס לש השדחה

8 
 .הנימב תדחוימ

 96% - םי'ח ךרוא
 י'הוז ,םתיעט אל ,תוינוכמ 0

 סופד תועט אל טלחהב

 קחשמב רבודמ !תכחוגמ

 םכל חיטביש ,קנע םיצורימ

 המכ ובשח .קחשמ תועש תואמ

 קר םא ול שידקהל םכילע תועש

 לע תוקד שמח לש בוביס ושעת

 850 קוידב הז ...תינוכמ לכ

 107ו תועש 14 ןהש ,תוקד

 ...תוקד

 3 - ןויצ
 'תורחת ול ןיא !הבוח קחשמ

 [(| ט'קחסאה תדבצו



 חזוהסש =ס66
 ןא הוויהש רוח והשזיא היה דימת ןשייטסיילפל תוכמה יקחשמ לש יפוס ןיאה רחבמה ןיב

 ןיה .801011188-ב תוכמה יקחשמ ,םיעשתה תונש תליחתב רתויב םיחילצמה םירנא'זה דחא
 .בוטהו ןשיה תומג] תו8ח17ו 511060 01 4386 ןונגסב

 ו ודו גו יב

 .יס.יפו ןשייטסיילפ :וישכמ
 ןונ-ןב יבא :תאמ

 90% - הקיפרג
 .האלמ תוידמימ תלת
 תויומדה לש תורוטסקטה
 יי בג מ ב ג
 תוטרופמ קיפסמ אל תוריקהו
 תיארנ תובוקתה םעו
 יבע גי הנויב

 75% - לילצ
 .ןשקאב תעלבנש הקיסומ
 הז הזב ךא םיער אל םיטקפא
 .לבח .םכתסמ

 90% - קחשמ תמר
 ו יב  כל ל גב
 .(הציר ידכ ךות םג) תנייוצמ

 1 ה = ו גו
 םיבלש העבש ,תויומד עברא
 1 ו ובו
 הזיאל הריחב תורשפא תנתינ
 ךכ ,האלה םדקתהל רתא
 יל ל דג ית ג
 .הויחב

-- 2 
 %6זסו!ווחק"ה יקחשממ דחא

 רתויב םיבוטה !6ה('6חו טק

 ותויב בוטה טלחהב .םויכ
 רו ייל -]-

 :טנוטניא
 110: \\\צוצ .טו וה טז 61ו\ט 601

 ,רטנס-ןאס-הגמל הדות
 03-9617808 בהזה ןוינק ||

 תויחהל הסינש (יל עודיה) ידיחיה קחשמה

 ךא ₪3גוחוּגת א אססומ היה הזה םרזה תא
 התייה האצותהו הפי הלע אל הזה ןויסינה

 .ידמל ינוניב קחשמ
 האיבהש הרבחה איה ,₪ו80% העיגמ הנהו
 הברה ךכ-לכ רצקש דסחנפ ₪3106ז תא

 קחשמב החוכ תא איה םג הסנמו ,םיחבש

 עונמב שומיש ידכ ךות תאז ,בוחר תוכמ
 הלש םוצעה טיהלהמ ידמימ-תלתה

 .םיבישקמ םתא ,דאמ הפי - ???אוהש)
 הער אל ,בגא ךרד ,האצותה .(...ךישמנ

 .קחשמה תא השועש איה הקיפרגה .ללכב

 הילשא רוציל וחילצה קחשמה יננכתמ
 תידמימ-תלת תואיצמ לש הער אל ללכב
 תעונתו קפואב םינינבה ידכ דע תטרופמ
 .ברקה רוזאל ךומסה שיבכב בכר ילכ

 עונמה ,ללכבו ,הרורב םיבלשה לש הרוטסקטה
 .הזה קחשמב םג ןייוצמ לעופ ₪:40% לש יפרגה

 בקע קחשמב הטאה םיתיעל הנשי תאז םע
 ןה תוטאהה ךא ,דאמ עירפמ הזו םיטרפ סמוע

 יננכתמש םשור השועש ןוויכמ תורידנ יד
 םיביואה רפסמ תא שארמ וליבגה קחשמה
 םינוגילופה רפסמ .ךסמב תינמז וב םיאצמנש
 תא קפסמ ךא םיהדמ אל ,בגא ךרד ,תומדל
 -תלתב אוה קחשמה רומאכ .קחשמה יכרצ
 16 11ג:6 םע הלבקה דימ רצויש רבד דמימ
 הלאה םיקחשמה ינש ,ןכבו .הגס לש אז
 -ש הדבועהמ ץוח הזמ הז םינוש ךכ"לכ אל
 רתויו תיפרג בוט רתוי תצק [יוע]וווהק ["סזטט
 לע ודישכ אצוי ץיו\קווחש [סזטש ךכל יא .ךורא
 טרופמ דאמ קחשמה .הברהב אל לבא הנוילעה
 םימצעה לכ םע טעמכ הייצקארטניא רשפאמו
 ךרוצל םתדמשה בורל) ךסמב םיעיפומה
 םילעמ םימטייא תפישח וא בירי לע הקירז
 םאו) הטושפ איה קחשמה תנירטקוד .(חכ
 ץצופל ,(תיליטנפניא יד ,ןייצל יל השרוי
 .םישנא תוברל ךסמב רבד לכ תוכמב
 תונוכמ ,םימוסחמ ,םינאוו ,הרטשמ תודיינ
 .רוהט ףיכ - !דיגא ינא המ .דועו הלוק
 םהב שמתשהל ןתינש קשנה ילכ רפסמ
 .םיחדקא ,תולא ,םיניכס ללוכו םוצע אוה
 חוטב) דועו םיליט-"ירגשמ ,םיבור
 תויהל םיכפוה םיביריה .(והשמ יתספסיפ
 .םמצע לע םירזוחו םיממעשמ יד ןמזה םע
 הלאכ םיקחשמב תרכומ העפות וז ךא

 לכ םע םינתשמ םיביואה תוחפל תילאוזיוו

 8 לע םיערתשמש םיבלש העבש םנשי .בלש

 וידרשמ ,תובוחר :םיללוכו ,םינוש םיכסמ 2

 סע .'וכו םיסוטמ ,א"ח יסיסב ,תבכר תנחת

 נלש הזיאל הריחב תורשפא ןתנית קחשמה

 ווומד עברא ןיב רוחבל ןתינ .האלה םדקתהל

 -ילקיטילופ המכ) םירבג ינשו םישנ יתש
 נתס דחא ,קנע דחא :ליגרה ןוכתמב (...טקרוק

 וטסמ .הדלי תחא דועו רתויב הווש תחא ,ילכ

 תוטיעב ללוכו םישרמ תומד לכל תועונתה

 יש תויצניבמוק ינימ לכו תוסיפת ,םיפורגא

 הרשפא אוה םוצע סולפ .תויסיסבה תועונתה
 ונומה ןורסיחה םעש תורמל ,םיינשב קחשל
 ימלצמה) ברקה הדש לש תידדה הלבגה לש
 . א (סייוסמ לובג דע קר קחרתהל הלוכי
 י'ג"ח םתא ,פו6 [1גז6 /\זסג66 תא םתבהא

 .הזה רבדה תא תוסנל



 הבתכה תא ריאשהל יתיצרש איה תמאק
 -לכ אל (ךרועה) ימרש יתשחינ לבא ה:

-% 

 רבדל הסנא ינא זא .הזמ הצורמ היהי ך-
 המר דע 24 .תוושדחה תויומדה :

 תודחוימה תועונתה לע ,ריהמ קחשמהוו

 םמהמה יפרגה עונמה לעו תויטסט

 קחשמל תתל ידכ וב השמתשה םוקפקוט

 לבא .קמוע תצק ףוס ףוס הלש לגר

 הפ רבודמ שלש םוש םכל ויהי אָלְט

 הזמ ץוחו .רטייפטירטסב ןיידע

 ,וגלמ ןתוא ונב וליאכ תוארנ תויומדהו

 דודה קרפה ןיבל וניב לדבה םוי

 תרמגנ יתלבה הרדסב ןורחאה ידמימ

 הריחבל תונוש תויומד (!) שולשו םירשע
 יו מיכ רטכ) םינוגילופה תא בוס | הרדסהמ תויועד ושש .טעמ אל מאב הו
 וו ו םיעקרה .ראט תוטרופמ תשומדה | םיסוב השולשו ושל ושש 42 .קרוכמה

 תועונת .בוט םיארנ ןיידע ךא םיידמימ
 לכ תונייפאמה ,תוריהמו תויזוידנרג

 תוכישממ טלחהב םוקפק תא ךכ
 רבודמ ןכאש תוחיכומו ןאכ עיפוהל
 לש רצויה תיבמ תוכמ קחשמב הפ

 הברה ןיא .לכה תא הליחתהש הרבחה
 תטלוב איה םג הקיסומה .קפסל םוקמ

 ראשב דנואסל תיסחי ,בוט תעמשנו

 םיילוקה םיטקפאה .תוכמה יקחשמ

 .עצוממה לעמ םג
 םיקחשמב ומכ ,קוידהו הטילשה

 ןורסיחה .תומלשל םיבורק ,םימדוקה

 גהנתמ קחשה ןמזה בורש אוה דיחיה

 םע ידמימ וד תוכמ קחשמ ומכ
 תועונתב קרו ,ידמ תונטק תויומד
 הגוצתמ "םועטל" ןתונ אוה תומיוסמ

 .תיתימא תידמימ תלת
 ,תודחוימ תועונת שמח שי תומד לכל

 אלל .תועונת יבוליש לש םלש לנסראו
 ףסכל האלמ הרומת ןאכ שי ,קפס
 עקשוהש ףסכה םג) קחשמב עקשוהש
 ףסכה םגו ,חותיפב םוקפק ידי"לע
 .(קחשמה תא הנקש ימ ידי-לע עקשוהש

 ןיעמכ תוארנ תושדחה תויומדה בור

 הארנ ןלא ךכ ,תומייק תויומד לש חותיפ
 ןא'צל המוד תיארנ ריילב ,ןקל ידמ המוד

 .(תואמגוד המכ תתל םא) וירל ירייקו יל
 הילאוזיוהו תודחוימה תועונתה תאז סע
 הברה הריאועמ אל תויומדה לש תיללכה

 הפסכ םוו 0

 הריהמ דאמו תינועבצ דאמ הקיפרנה
 ךכ לכ הריתסמ אל הרוטסקטהש תורמל
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 יס יפ וימאותו

 5 בשחמ הריכמל
 133 דבעמ

 םויוטנ

 הלעפה תכרעמ ,3

 15 בשחמ גצ ,95 תונולח

 ןנוכ ,םינצחל 3 רבכע ,'ץניא

 תספדמ ד יס ,4

 ויד תקרזה

 ,יול וסינ .תינועבצ
99.. 

 דח םויטנפ הריכמל
 ררוח

 תורבוו

 ,םור.י

 בי

 .לט

 םע ש

 ררואמו תוארוה

 349 רובע וילעמ
 קחשמה ןכו דבלב ח"ש

 ח"ש 100 רובע דס אא

 ,שמרמה רורד .דבלב
2.- . 

 וירוקמ

- 
 וג

 הגס
 ביירדהגמ הגס הריכמ

 23 ללוכ יאקירמא

 הבורו םיטלש 5 ,םיקחשמ

 ,ן[רק לייא .ח"ש 800-ב לכה

 .08-9491606 .לט

 ןשייטסיילפ
 שדח רישכמ הריכמל

 רוגס ןיידע ןיטולחל

 ,טלש ,תירוקמה הזיראב

 ח"ש 700-ב לכה .ומד קסיד

 םג רכומ .949 םוקמב

 יבג לע בשחמ יקחשמ

 -ימד רוא .לוזב םור.יד יס

 06-6345519 .לט

 ןשייטסיילפ הריכמל

 המגדה קטיד םע

 הזיראב (ח"ש 9

 [ו!או₪ קחשמה םע תירוקמ

 279 יוושב) 60או\א

₪ 

 יאפוריא
 יווועב \

| )( 

 יוושב רניח ש) ו

 :תבותכ

 .ח"ש 850-ב קר לכה (ח"ש

 .03-9643961 ,ןילבול רואיל

 ודנטבינ

 64 ודנטנינ הריכמל

 :ןוגכ םיקחשמ םע ילסרבינוא

 6001.כמא םצמ אוג 0

 סגד, אוסאס6 = 4
 רוחבל ןתינ ...דועו דטאסא

 .לט ,קחצי לבוי .בחר ןוגממ
9 -.-. 

30 
 2 ,הלועמ רישכמ הריכמל

 1.16 ףסונב ,םיטלש
 תורשעו 5דז6א 0

 ,קחצי לבוי

 .04-9886929 .לט

 וימאותו .יט.יפ

 לע םיקחשמה הריכמל *
 ,דיק המניס :םוריידיס

 לכ ,ןמ רדייפס-דיק הנמיס
 ךיסנה .ח"ש 55-ב דחא

 לע םהינש ,2 ,1 יסרפה

 ,ח"ש 35-ב ,דחא רוטילקת

 ח"ש 35-ב 1
 ,הסיימ לאינד ...דועו

 םיקחשמל הסינכ ןיא

 !בונג שוכרלו םיקתעומ

 רתויב םיבוטהמ םיקחשמ
 רוחבל ןתינ .רישכמל שיש
 .לוזב לכה .םיקחשמה תא

 א /ת 210 ן ה

" 

0 
 !קירפ יארוקל ידעלב חיש 79.-

% 
ָ 
+ 4 

 .03-6475704 .לט

, 

 לגרודכ יקחשמ הריכמל *
 200 לש ריחמב ,98 א"פיפ

 | -- 2 ב +

 -ב םניח שדוח
2 
 רי ל

 ב 0 ו

 ב שר
 ב כ לב ו יוב

 !הנתמ רוטילקתו ןמז תלבגה 4 טנרטניאל רוביח ללוכ

 97 א"פיפו ,ח"ש

 :;ןופלט

 בקלי ןג ירוא .ח"ש 2000

 .052-217025 .לט
 תא רוכמל ןיינועמ
 -תנפה :םיאבה םיקחשמה
 א"פיפ ,ח"ש 100-ב דורווה
 םא'ג סייפס . ח"ש 75-ב 4

 םואבסונ ןד .ח"ש 140-ב
 .06-6733715 .לט
 קחשמה תא תונקל ןיינועמ
 ומכ 104 תסריגב פו 0
 שק/60א8 70 תא רכומ ןכ
 7-ן 6 יראל דפ שדה
 רמות !לוזב כ5565אד 2-ו
 .04-838744 .לט ,רבורג
 ידיס יקחשמ רכומ
 םיאלמ ,םישדח ,םיירוקמ
 98 א"פיפ םהיניב .לוזב
 אפ 98. א61. 98. ד8/0% 2
 ג 2 אסא
 3 םיפוקה יא 1810 2
 ,םדא ירוא .דועו

 .052-434121 .לט

 :םיאבה םיקחשמה הריכמל

 וזקדהב 6 3ד 65 2.

 תמ ,2, 5ס0אז6 גת, דפא"תא

 לוז ריחמב דועו תתויחל

 ,ןהכ יזח .דואמ

 .03-7399751 .לט
 קחשמ הריכמל

 א יתדגאה היגטרטסאה

 ללוכ .דבלב ח"ש 120-ב

 תרבוחו תירוקמ הזירא

 ,ןומרכ יתיא .תוארוה

 .09-9583187 .לט

 ןשייטסיילפ
 :ומכ םיקחשמ הריכמל
 מא 51 אז שש 6.
 צאו א. דואו
 .סאו[או אס, הא

 : 25 ו
 0 רבב מ

 31.1.98 דע ףקותב



 ,דזעו א גד 2 דסד גן 7

 .תוחפו ח"ש 100 ריחמב

 ,ביבא ילואוש

 .09-8334467 .לט

 ודנטנינ
 תא ףילחהל ןיינועמ

 חאדפאא גדוסאג1. קחשמה
 5 סאד \₪ 506658 4
 וא אג ₪ 6005 64 תרומת
 דורמנ .61.ג 6 ד
 .09-7663874 .לט ,באז-ןב
 דועו 518ת0א 64 הריכמל

 םילועמ םיקחשמ הברה

 פססאו 64, :ומכ64 ודנטנינל
 א/ג58ןס כג אד 4
 אוסאד גז. אסאוםגד

 ,השמ .דועו דאז סצ
 .03-9615526 .לט

 גאפפ תא רכומ
 אוסאזטאו 2, 5₪\8 2
 יקחשמ ףילחהל ןיינועמו

 רחבמ רכומו ןשייטסיילפ

 רפוע .םיקחשמ לש לודג

 .09-8345090 .לט ,קבורפ

 ףילחהל וא רוכמל ןיינועמ
 סס0או 64, םיקחשמה תא
0 .60808 1.457 
 גצאפ דאו כ
 תפא פא 6 דסק ₪

 ₪ זז א.א. דאוס צ
 ,קחצי לבוי .לוזב דועו
 .04-9886929 .לט

 דוככל

 :סירפ תכרעפ - סיצוביפ

 ו 2 :סי/רישכפה סש |

 = תונוש/סיכתכתפ/וליצה/ןודעוט/סיסתשפ/סירישכמ :גוויסב האכה העדוטה תא ,סניחכ ,ופסרפ אנ ן

 | ודכלכ ה( ספוט לע רורכ די-כתככ העדולה חסו) 4 ו

 הגס
 ביירדהגמל םיטיהל הריכמל
 ךומנ ריחמב .יד.יס הגמו

 ,תוטלק 26) דחוימ עצבמבו
 ,קחצי ןנור .(םירוטילקת 3

 .03-5790407 .לט
 :ריג םייגל םיקחשמ 6 הריכמל

 ,ח"ש 199 יוושב אפה !אאו

 ,ח"ש 199-ב םיטובורה דרמ
 ,ח"ש 199-ב תויראה ךלמ
 ,ח"ש 179-ב 1 טבמוק לטרומ

 ,ח"ש 179-ב רבדמב הטישפ
 ח"ש 179-ב =גדג1 ץשפצ

 ח"ש 34 םוקמב 0
 + ריג םייג + !ח"ש 950-ב

 ,רש םעונ !םניחב ד.צ דשאפמ

 .03-9334269 .לט

 ,םולש ןייטשקירפ
 טרטניאל םירבחתמ רשאכ השק היעב שיש ,יתעמש *

 :קשורפ .גויחה רוזאל גויחה תמודיק ןיב לודג לדבה שי
 רבוחמ ינא וילא טנרטניאה קפסש תורמלש ,רבד לש
 לולע ןיידע ינא ,(03) ילש ומכ תמודיק התואב אצמנ
 ?ןוכנ הז םאה .תינוריע-ןיב החיש רובע קזבל םלשל
 ?ןורתפ ךכל שי םאה

 ביבא"לת - גרומ רימת

 ישממש ,עורג יכה .קדוצ ירמגל התא ברה ירעצל :הבושת
 הב ריעה לא הריד רובעת אל התא .היעבל ןורתפ ןיא
 ןכלו ךלש טנרטניאה קפס לש םידרשמה םימקוממ
 :קפסמ אלהו דיחיה ןורתפה !קזבל רקויב םלשל ךישמת
 ררבל ,הינש תורשפא !קזב לש תולזומה תועשב שולגל
 ולש םידרשמה םיאצמנ ןכיה טנרטניאה קפס לצא
 ויוא ...קפסה תא רוחבל ךכ יפלו ךלש גויחה רוזיאב

 דוא קחשמב הרזע ךירצ
 6ודצ ספ דפ

 ןתא הרומתב זוז קאאא
 ,םולש ןייטשקירפ הברהב תורזעו םידוק
 שיש ומכ ,םיבשחמב םג תונוש רודיש תוטיש שי םאה * ,ובלזוא יסוי .םיקחשמ
 בשחמ איבהל היעב שי םאה !היזיולט יקחשמב .03-9215420 .לט

 | זתירבה-תוצראמ
 םילשורי - ןגכ לט ןודעומ

 םישדח ואדיו יטרס רכומ

 50 לש םיריחמב םינשיו
 ןופצה רוזאב ,טרסל ח"ש
 ,בקעי ןב ירוא .דבלב

 .052-217025 .לט

 - - שי לבא רודישה תוטיש ןיב םילדבה ןיא .אל :הבושת
 - | חתמ תיעב ,לשמל .קודבל ךירצ ןתוא תורחא תויעב
 | | נס אוה ץראבו טלוו ע0 אוה חתמה ב"הראב !למשחה

 םהל שיש ,םיבשחמ שי
 - 0 רשפאמה ,ימינפ גתמ
 = םהש וא חתמה תא תונשל
 - | חתמה תא תוהזל םיעדוי
 , = היעב .יטמוטוא ןפואב
 תוירחאה איה ,תפסונ
 ךל ןתי ימ .רישכמל
 ,רוכז ?ץראב תוירחא
 0 בשחמ איבת רשאכש
 < סכמ םלשל ץלאת ,ץראל
 / לש וריחמ יפל מ"עמו
 | ליפומ אוהש יפכ בשחמה
 .- ריחמה אל) !סכמה ירפסב

4 1 

, 

 םירחוס ,תויונח לש תויקסיע תועדומ

 !דבלב םולשתב ולבקתי םינאוביו

 6% . רובע תמליוש אא | כ הש וש שעה, ו -- דויוויוווווריוירוירוידוי הווירווווו'(8

 יידע הז םאה .(בשחמה ו 0 ו
 וםלתשמ ןיידעו יאדכ | ו

 < לופי בשחמה םא ,הרקי רה הק לכ ת.א || :;החפשט .-.-..--.--- רסש
 | 9 ,רוציקב ...רבשיו ךרדב | | ו
 שיא אובי םישועש ינפל ב ל 0 .בושי ו

 . | יאדכ לגב /ףקה אל - ןכ ?קירפ לע ה/יונמ ה/תא םאה /
 - = = = ה = א = א = = ₪ = שי



 ושמה רוה וו וו 0

 יהוז ,ודנטנינל ינוס ןיב םיקנע תמחלמ תלהנתמ היזיולטה יקחשמ קושב :דוס אל ללכב הז
 אל דחא ףא ,ףסכ הברה ךכ-לכב רבודמ רשאכו !הנשב םירלוד ידראילימ התובישחש המחלמ
 ףסונ קשנ"ילכ קר אוה "64 הדלז" ."ןמלטנ'ג" וא בידא תויחל ןכומ אל םג דחא ףאו רתוול ןכומ
 וילכ הזיא לבא .ודנטנינ לש תשומחתב

 5 59 7 5 לש . --

 %%9 שש | [[ ₪ ₪ ₪

 .דחוימב ביהלמ היה ןפיב ןורחאה ירוקיב

 תטלוב הגוצת ויה ודנטנינו ינוס לש תוכורעתה

 רחבמ הגיצה ינוס .תורבחה יתש ןיב קבאמל

 ירשפא ןונגס לכב םילעופ םיקחשמ לש רידא

 .םיקחשמ תוינרצי תורשע לש הכימת םע

 רחבמ גיצהל התסינ ודנטענ ,התמועל

 רבכ ,רוכזכ .ותוכיאב רישע לבא םצמוצמ

 ,ודנטנינ אישנ זירכה ,הנש ינפל

 םיישפיט טושפ ינוס לש | םיקחשמהש

 .התנתשה אל וזה המגמה .םיממעשמו

 .תומכל קר אלו תוכיאל םינעוט ןיידע ודנטנינב

 תינפומ עבצאה ,תוכיא לע םירבדמ רשאכו

 םיחיטבמו םישדח םיקחשמ לש הרוש רבעל

 םלוכש ,קחשמה בצינ המישרה שארבו .דחוימב

 -ודנטנינה דלונ וב םויהמ חור-רצוקב ול םיכחמ

 . ל זרלל יו ₪ ל ל לשר י

 ו -- 34 0 ₪

 ,ודנטנינ לש ראפה תגוצתב .88|76 64 והז - 4

 ןיידע קחשמה יכ םא ,הדלז תא קחשל היה ןתינ

 .רומג ירמגל היה אל

 תרגסמב הכרענש ,םיאנותיע תפיסאב

 באה ,וטומאימ וריגיש ריבסה ,הגוצתה

 תוכיראב 64 הדלז לע ,ודנטנינ לש ינחורה

 לע דואמ הברה תססובמ וז הבתכ .בר טוריפבו

 ויראמ תא חתיפש שיאה ,וטומאימ לש וירבד

 אצי קחשמה ,ורכיז לבא .הדלז תא םג וישכעו

 ,ביבאה תארקל ,םיישדוחכ דועב קר קושל

 קיזחהל ךירצש ,רבד לש ושורפ .ינפיה קושל

 ותסריגב הנשה אצי ללכב אוהש ,תועבצא

 !תילגנאה

 ץתנ|6"ל עסמה
 וב ןיטולחל ינוימיד םלוע אוה עטא

1 
 ןק 77<9%7 6%

 7 -- 2% ה ו

00 = 

 ןמנזור קואמ : תאמ

 הזש תורמלו .הדלז לש הדגאה לכ תשחרתמ
 וישחומ הרוצב בצועמ אוה ,ינוימיד םלוע
 נלועהש ידכ ,לכה ונישע" .תיתואיצמ דואמו
 .םירג םתא הב הביסב אצמנ אוה וליאכ הארי
 עו םייעלסו םיהובג םירהמ" ,וטומאימ ריבסה

 נוה ונועצל ".םיירויצ םייניב-ימי םירפכל
 ופוריאל םיאתמ ילוא הזה ילרוטספה רואיתה
 חירבה תוצראבו ןפיב םימייוסמ תומוקמל ילוא
 יחשמה תרטמ" .לארשי-ץרא יפונל ךכמ תוחפ
 כ עגרכ ,ןכל .רבעב התסונ םרטש היוח קפסל
 מ לכ ול ףיסומו קחשמה תא שטלמ תווצה

 וונמוא תריציל ותוא וכפהיש ,םינטק םיקימיג

 "הלועפ לשו תואקתפרה לש שממ

 ישרמ הזה םלועה לש יפרגה רשועה

 ומרב םיקחשמ הברה רכוז אל ינא .דחוימב

 וורעי .(תוחג| -3ח188ְע \ 11 ילוא) וזה העקשהה

 וירוצי ינימ םיצרוש םילפאה

 ערה לצ ןיעמ םיאור קפואב

 שפא בוחרב םיכלוה רשאכ

 .םירקהו םישקה תוריקב שוחל

 ומד לכ לש | העונתה

 וקייודמ דואמו היקנ ,היצמינאה

 ע בווקמ םיננובתמ רשאכ

 ילגמ | ,םינטקה | םיטרפה
 גלא לע ובשח קחשמה חתפמש

 ויתימא העונת ,לשמל .םירבד

 אכ ןיא .םינוש םייח-ילעב לש

 וקחב ינואג שממ רבד םוש

 ולחהב לבא ,שיבכע לש העונתה

 ש לכשב העקשה חיכומ הז

 כ .ודנטנינ לש ףסכבו םיחתפמה

 סמה לע העונת לש וזכ הקד
 'ש הדובע תועש תורשע השוריפ

 תינ סתוא ,םיתנכתמו םיאקיפרג

 !םירלוד יפלאל םגרתל

 זואמ המישרמה הרואפתה לכל
 'צ"רוא יקחשמ ףיסוהל ךירצ
 >  .דוואל בטיה םימרותה

 ואתה ב יתוהמ לדבה
 סמ ןיבל םיחותפ םירוזאב
 המדאה | יכבנב | תוליחמב
 תמקמתמ המלצמה | ,ליבקמב
 סופתל" ידכ המיאתמה תיווזב
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 .רדגומ דואמ יפוא תלעב איה ותרטמו קחשמה

 םיצפח ףוסאי אוה

 -ילכל םיגורדישו םירופייש ,קשנ-ילכ םהבו םיבר

 םידגב ,חוכ-יקוזיח ,םיניגמ ,ודיב רבכש קשנה

 םע חחושל ךירצ ,ליבקמב .םיילענ וליפאו

 י

 4% י- שר = . = ו -
 ו ו -= [> 4 , 1 וה (% צ , ,

 ןבומכו ינויח עדימ ףוסאל ,ךרדבש תויומדק

 םירוציו תוצלפמ ינימב םחל

 טיהלל הדלז תא ךפהש ,םירבדה דח

 קשממהש הדבועה איה ,םינשה ךשמב ירטסיל

 םיקחשמל דואמ המוד הז קשממ חונו לכ

 תא קחישש ימ לכל רשפאיו הרדיסב םימדוקה

 ךות ותוא דומלל רבעב הדלז יקחשממ דחו

 הנושארה תוסנתהה וזש ,ולאל םג .הקדמ תוחפ

 םיצפחה טירפת .ידמ םיישק םייח ויהי אל םהלט

 .תחא הינשב קשנ ילכ ףילחהל רשפאמו לק

 רומ תורוחהרה חחרדור
 תרשפאמ קחשמה-תידי 4 \- וותפכו . 41

 תציחלב .הרי המו תקייודמ העונתו הלק השיג

 וא "לענהל" לוכי קניל רותפכ

 ףיקהל ,ביואה לע "תייבתהל
 תדוקנ תא אוצמל תוו
 ימ .ולסחלו ולט השלוחה

 לוסיח לש הֶטיושו ש ,שושוח
 תוכיאב תעגופ ביואה לט ו . -

 םכל רשפאמ הז .העוט ,תוב
 םגו דחא זצמ הלילטעב

 ויווָ דיעה וחרהר" לש עונמה םג
₪ 3 4 , 

 ,עירפמ אל "תיטמוטוא
 6 ר ל וצל -

 ווג הז עונמ נ :
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 קנילל ם

 ןפואב םינוש םילושכמ
 ריויודו הר ריד ר

 םלוסה לע ספא הר 'ר זר וזר ו \
 ןכתי האלה ןכו ךירצ שא" ₪3 %  -ר \+ל \) "ר\

 רי רזרויוזו רך הז טוות ש ררשו
 וו ה ו חש הר \ וו - |' %

 בגא .ידמ לכסתמלו השקל ךפוה
 .- הש -ר?\ויר'ו לורי ניל

 ולש סוסב וזג

 עונל לכוי אוה סוסה תרזעב

 םילושכמ לעמ ץופקלו תוריהמב

 !י'מ דגנ ימ
 לר לוע ישרט ר טשטוש א 4

 בוש | הסנמ ודל  ז
 ודי רו םלוט \ לו 00

 ודעבמ תורצוע אל ולא תוסובת לבא |

 תשחרתמ קחשמה תלילע יכ ,ראשה ןיב) תעכ

 תא ףוטחל ןנכתמ ןונאג .(...2 הדל ירחא אקווד

 ידכ ,ןברוק התוא תולעהלו הדלז הכיסנה

 .וידיב קרו ךא ראשי חוכהיש

 ימימ הרדיסה יבבוחל בטיה רכומ 1.וה%

 ליאוריה תמדא תא ליצה קניל .ודנטנינ-רפוסה

 ץימא רוביג אוה .םימעפ לש בר רפסמ

 הזה קחשמב .הדלז הכיסנה תא ץלחל בושו בוש

 .רבעבמ הובג רתו"ו רגובמ רתוי הארנ אוה

 ולש תובוטה םינפה תועבהל בל-םישל ץלמומ

 אוה קנילש ,בל ומיש .דועו הבג תמרה ומכ

 ףוג הנבמו תוכורא םיינזוא ול שי !דמג םצעב

 דמג וליפא אוה קניל ,וטומאימ ירבד יפל .יצוג

 ..ךרעב 7 ןב ריעצ

 אוה ,שאר דעו לגר ףכמ שומחה ,[?סמ 6

 אוה םגש ,הזה עשרה .קפקופמו לפא סופיט

 שמתשהל וכרטצתו לק ביוא וניא ,רבעהמ רוכז

 .ותוא סיבהל ידכ הנובת הברהבו חוכ הברהב

 בוש הרוכזה תצלפמ ,חצנה |תמחול

 דיקפת ןאכ תלבקמ םימדוקה םיקחשמהמ

 .רתו* תצק בושח

 יכ ,058(51841 תא תוהזל הקד םכל חקי ילוא

 יהוז ,בוש .ינוציק יד םיעבצ יוניש הרבע איה

 ..השדח תומד אל טלחהב

 בטיה תורכומ קחשמב תויומדה בורש תורמל

 המצע הלילעה ,הרדיסב םימדוקה םיקחשמהמ

 ואציש םיקרפה ינפל םש-יא אקווד תשחרתמ

 תא רוצעל קניל לש ודיקפת !ונדטנינ-רפוסל

 ורכרר
 אצ ן ש

 קר אוה ףרודנאג .(ףרודנאג ןיידע ארקנש) ןונאג
 ךופהי ןבומכ אוה ותוא ורצעת אל םא .בולע בנג
 םלוכמ ארונה עשרל

 .דחוימב םישרמ קחשמה לש החיתפה עטק
 עתפל .ליאוריה תדוצמ לא הלילב עיגמ קניל
 תחתמ רתתסמ קניל .והשלכ שער עמוש אוה
 לש םירמושה דחא תא האור אוה םשמו רשגל
 ודיב זחוא אוהו ןבלה וסוס לע בכור הדוצמה
 .הכישחב םימלענ םיינשה .הדלז הכיסנה תא
 לעב םדא ידי-לע רצענ ,םהירחא אצויש ,קניל

 .ףרודנאג ןבומכ והז .תועשורמו תוקורי םינפ

 תא רותפל ןויסנה ומיעו ליחתמ קחשמה

 .המולעתה

 ?האלה המ
 יבגל תועומש תשורח ןיידע שי לכ םדוק
 ירמגל אל ּולש קוולשה ךיראת .הזה קחשמה

 .רומג 90% היה קחשמה ,שדוחכ ינפל .רורב

 חקול קחשמ לש םויסהו שוטילה ,ללכ-ךרדב

 .ןמז דואמ הברה

 אצי קחשמה םא רורב אל ןיידע ,תינש

 ןנוכב הכימת םע וא דבלב ('גדירטראק) תטלקב

 .ודנטנינ לש שדחה 642:כ-ה יטנגמ-יטפואה

 ..ל הכחמ קר אוהו קווישל ןכומ רבכ הז ןנוכ

 יבג-לע רכמת הדלזש ,הרבס שי !םיקחשמ

 ...הזה יטנגמ-יטפואה קסידה

 ,םש ולגתו "וטוטוא" רודמל וגלד ,תישילש

 יךשמה קחשמ יבגל םג תוינכות רבכ שיש

 ..ןושארה קחשמל תויפיצה םע ליחתנ לבא
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 ךבוסמ ךילהת
 .בכרומ ךילהת התיה הנשה קחשמ תריחב

 םע ףותישב ,הנשה קחשמ תא םתרחב םתא
 רפסמ ןיב ךרענש רקסו קירפ תכרעמ ירבח

 .תוליבומ תויונח

 לע שממו השק שממ התיה הריחבה םיתיעל

 ילוק לש ודוח

 תיתימא היווח
 .קתרמ שממ היה הריחבה ךילהת וניבגל

 לכה ךסב .םכלש תובוגתה תא תוארל ונינהנ

 הברה היה הז .תוינפ 400-ל בורק ונלביק

 וליג םכמ םיבר .וניפיצש הממ רתוי

 ונל םתנקית .םיקחשמב המישרמ תואצמתה

 םתפסוה ,המישרב ויהש סופד תויועט המכ

 דובכה לכ - רוציקבו הב ויה אלש םיקחשמ

 ךילהתב ףתתשהו ספוטה תא חלשש ימ לכל
 ,םישדח בשחמ יקחשמ ,םיסרפ ,הריחבה

 .התיבה םיכוזה לא וחלשנ רבכ

 ?הנשה קחשמ והימו
 םע דואמ ונטבלתה .השק היעב תמאב יהוז

 השק .ונכרעש תנוכתמב לק יוניש ךורעל

 ומכ םינוש םירישכמ ןיב תוושהל

 .64-ודנטנינו ןרוטאס ,.יס.יפ ,ןשייטסיילפ

 יכה קחשמה והימ טילחהל רתוי דוע השק

 .םירישכמה לכ לש הוושמ ךתחב בוט יכה

 רוחבל ,רבד לש ופוסב ונטלחה ,וז הביסמ

 התיה וזו) !רישכמ לכל הנשה קחשמ תא קר

 (..המצע ינפב השק תורחת

 םה הנשה יקחשמו
 ()וגגאש 2 :.יס.יפ

 ["וחג]| [-גח1ו 7 :ןשייטסיילפ

 דרוזסא: [כומס [1טהו6ז :64 רדנטנינ

 426910061 [:\ו] :ןרוטאס

 הוצק תונשרפ
 אציש ,שדח דואמ קחשמ עיתפה יס יפב
 הריחבה ןשייטסיילפב !הנשה ףוסב אקווד

 ןיב דומצ ברק היה יכ םא ,היופצ יד התיה

 ודנטנינב .ץוהה| [גהוהגו 77ל 10הוה אושו

 קוידב אלש הארנו ,תיללכ הכובמ התיה

 אל םתא ...רוחבל קחשמ הזיאב םתערדי

 הנשה דואמ בזכיאש ,ןרוטאסב ל"נכ 'םימשא

 'םיקחשמ לש ידמל םצמוצמ רחבמ סע

 ןותרמ דועל האבה הנשב שגפנ זא ךרעב והז

 יהנשה קחשמ סתריתבלש

 רד / ((ה 1 ו '/" |

 .יס.יפ

 תואקתפרה
 דסא[מ אאזמפמתה | +

 הלועפ
 אוזכא

 םירוטלומיס
 -ן.ז6זדד 5זאזו 1. גדסח 6

 היגטרטסא

 כז ו 0

 תומרופטלפ
 ז.05ד צוא זא(נפ 2

 תוכמ
> 

 טרופס

7 \ ]1 

 םיצורימ

 א 86 2

 תוירי

 סא 2

 ןשייטסיילפ
 תואקתפרה/םידיקפת

 :זא ה[. ו: אד אפו 7

 םירוטלומיס
 הית (יאוה\ך 2

 םילזאפ
 וא וואו ו

 היגטרטסא

 (יסאוא גאס א ססאספא

 תומרופטלפ
 ןואוק]א(6ו ת1 פח 2

 הלועפ
 סוח תגחאס

 תוכמ

₪ .560121 

 טרופס

 א 8 ן.זצת 7

 םיצורימ
 ₪( א

 תוירי

 דא א

 64 ודנטנינ
 םירוטלומיס
 ;ו1.00ך \שצוא(נ 4

 םילזאפ
 דזתדאוריווז אז

 תומרופטלפ
 ויק או;\ אז( 4

 הלועפ
 זיא 4

 תוכמ

 או א

 טרופס

 אמה !וא\ א(,1ואוו

 םיצורימ

 אד אום (ל

 תוירי
 דטאסא

 ןרוטאס
 תואקתפרה/םידיקפת

 קת 5אד םצו]

 םירוטלומיס
 םז.ג-א גש א

 םילזאפ
 זז 4 אוסטז 3

 היגטרטסא

 | (פאואוגאס 8 < אסותא

 תומרופטלפ
 90 %[0 ק

 הלועפ

 015 זו א א( כ"

 תוכמ

 ודה וודא 2

 טרופס

 אז וכ 50 7

 םיצורימ
 55004 אא[ ןצ

 תוירי

 ואדונא 0 2



 ו00ְצ אס
 והז ...םירחא םיקחשמ לש חותיפהו רוציב תויעב ללגב וכרד תא לחה ודנטנינ לש םחהו לודגה טיהלה

 ויחרזאה הנשה-שארו "דלומה גח" לש תוריכמה תא ץימחהל אל ידכ עבוכהמ הפלש ודנטנינש ,ןפשה

 ודנטנינ לש לודגה קחשמה 121606 א 08 3

 תכורעתב םוקמ םושמ עיפוה ,םיגחה תפוקתל
 אל וליפא דחא ףא .ינוי שדוחב הכרענש ₪3-ה
 7ו גםןס 82016 .זא דע םייק קחשמהש עדי

 יקחשמ תויהל םירומא ויה (-0ת16ז'8 606%

 תנש לש ןורחאה ןועברל ודנטנינ לש טיהלה

 םהינש ןיבמ דחא ףאש רורב היהנשכ ךא 7

 דחא תא הליעפה ודנטנינ ,הנשה ןכומ היהי אל
 166 תא הפלשו הלש םירכומה םיקירטהמ

 קחשמה םיליגר םיאנתב .עבוכהמ % 08 38

 המכ דוע תוחפל ךשמל הפישחל הכוז היה אל

 .םיבוט םישדוח

 אוה 12160 סחפ ₪36ות8 ,עמשי הזש לככ רזומ

 .5טקסז 13110 64 ןיבל 13:10 א גז1 ןיב בוליש

 לע טלתשה ןוציחה ללחהמ ףרוטמ ריזח ,ו/וקסופ

 לש ץורימה ילולסמ לכ תא לענו ידיד לש יאה

 .תורוגס תותלד ירוחאמ יאה

 ,םילולסמה לכ לע שדחמ טלתשהל ךדיקפת

 םירוזיאה תעבראמ דחא לכב סובה תא סיבהל

 ודובכב \/ו2?;ו8 תא סיבהל ףוסבלו יאה לעש

 .ומצעבו

 5טקסז תא ריכזמ קחשמה ,הנבמה תניחבמ

 םע ,לודג יד םלוע יבחרב עונל ןתינ .א[גזוס 4

 הסינכה םלוא ךותל תוכילומה תותלד העברא

 דחא לכב חצנל שי רוזיא לכב .רוזיא לכ לש
 ותוא לש סובל עיגהל ידכ םילולסמ העבראמ
 יהשלכ היח לומ בצייתת סובה יצורימב .רוזיא
 רחאל .(ןוקרד וא ןונויד ,קנע םי הירא ,רואזוניד)
 תעבראב בוש חצנלו רוזחל ךילע התוא תסבהש
 םג ךירצ םעפהש קר ,רוזיא ותוא לש םילולסמה
 .חצנל ידכ ףסכ תועבטמ 8 לולסמ לכב ףוסאל
 לש סובה לומ בצייתהלו בושל ולכות ןכמ רחאל
 .רתוי חושק בירי היהי אוה םעפהו רוזיא ותוא
 ושעת םאש יתרכזה םאה - לכה אל דוע הז ,עגר
 וב ,עיבג ץורימל סנכהל םג ולכות ,הז לכ תא
 הז רחא הזב םילולסמה תעברא לכב ורחתת
 'זכש תמאה - ?ףייעמ עמשנ ?ירפ-דנארג ןונגסב

 יד ומצע קחשמה ,תאז תורמלש איה תמאה
 םידמועש ודנטנינדו אגז6 םע לבא .הנהמ
 .ךכל תופצל אלש השק ,וירוחאמ
 ךותמ רשיה חוקל םיצורימב קחשמה רהט

 תורזעה ךות ,םיצורימב חצנל ךילע .אוגוהס אזו
 .ץורימ ידכ ךות ףוסאל ןתינש םינוש םיטירפב
 םירחתמ טרייל ידכ םיליטב שמתשהל ןתינ
 ידכ וברוט תופסותב שמתשהל ןתינו םירחא
 רתוי רהמ עונל
 ולכות םילולסמה ןמ קלחב ,ךכל ףסונב
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 רשק ילב ךא ,םיסוטמב וא תופחרב שמתשהל

 ותוא ךרעב רתונ ןונגסה ,וטלשת וב בכרה ילכל

 .קחשמה ךרוא לכל רבד

 בוט רתוי הברה ןאכ עוציבהש ,ןייצל םוקמה ןאכ

 םיביריה לכ םדוק .א[גזוס אגזו-ב רשאמ

 םיטירפה ףוסיא !םימרמ אל ןאכ םיבשחוממה
 תא ףוסאל ןתינ) רתוי תמכחותמ הרוצב עצבתמ
 תא ריבגהל ידכ םימעפ רפסמ טירפ ותוא
 טייבתמ ליטל ךפוה ליגר ליט - ולש טקפאה
 יכה לבא (םיליט 10 לש תינסחמל ןכמ רחאלו
 -בש ולאמ רתוי םינהמ טושפ םיצורימה - בושח
 .אז[גוס אה

 ווץ אסחפ 36וח2 :קחשמה

 ו ב עמ ג יב

 רפוע :קחיש

 95% < הקיפרג
 ו יי ני גב

 ירש ל ל לג יג יונ ב

 םיטרופמ דואמ םילולסמה |

 ההובג תוריהמב ענ קחשמהו
 = ג ב כ ב הבה יי גינו

 יות ג
 64-ודנטנינ יקחשמב רשאמ
 .םירחא

 92% - לילצ
 יי יו יב ד יניב ב
 2 וג ב ג יב יל גוג

 .ידמ רתוי תצק המצע

 88% - קחשמ תמר
 םע ההובג רגתא ,תנייוצמ הטילש

 שגה יג וי גב

1 
 םיקחשמ לש תיתוכאלמ הכראה
 בג ו ב
 הי יב ב ה = ד יב
 תא םתחצינש רחאלש ירה ,םכל

 ו

 חותפל ולכות ,קחשמב םיידוסה
 קחשל ולכות וב ,\0ש6חוטז6 2 תא
 םע קר ,שדחמ קחשמה לכ תא
 ...םיכופה םילולסמ

 85% - ללוכ ןויצ
 קחשמ אוה 12:44 א חש 30וחק

 תוחפל רוא תוארל רומא היה אלש

 עוה םעטה .הבורקה הנש יצחב

 וירחא ריאשה א!גזוס א הוו"ש

 רשפאש ידכמ ידמ ירט ןיידע

 םא םג ,ךכ לכ המוד קחשמ לכעל

 .בוט רתוי הברה אוה

 בית ו גי
 11: / /וצצשוא .תגח16ח60 60



 .בינגמ .םישנאל םיציברמו םירה ינפוא לע םיבכור ...מממה

 .קופדל ליחתמ דנואסה

 ,ןמז היפ לבח
 .יילע .וליפא וסנת לא .ץראב הלאה םירבדה קור ,דבכ קור

 דךחא שיאמ הליבח לבקל ןקחשה לע ,טושפ דאמ תומישמה יפוא 'גנארגו יביטנרטלא
 יולתש םולשת לבקמ התא הליבחה תרבעה םע .ינש שיאל הריבעהלו | הזה קחשמה תא םישוע
 וחרמנ םא ,רתוי לבקת זירז תייה םא .התוא ריבעהל ךל חקלש ןמזב תורמל .יוליעמ רתויל
 המישמ לכל .תושעל המ ,םזילטיפקה דבוע הככ .תוחפ לבקת ךרדב תויורשפא דוע שיש
 תורעה קעוצש ךלש סובה לש ולוק רשקב עמשי דימת .ןמז בצקומ ,ונכט) תורחא הקיסומ
 הליחתמ זא .ןמזה םייתסמש דע תאז ,םינמזב הדימע לע תוליעגמ והשימש המל ...םיפות
 םירבדב רוחבל הצרי

 הרוצב קחשמה תריוא תא תפקשמ לדחמה תרירב ,(?הלאה םיבוצעה
 ;ןיטולחל תי'גנארג איה (םיינפואה בכור) ןקחשה תומד .רתויב הבוטה
 בוליש ןיעמ .םיאתמ דוגיב ,תוימנידוריוא שמש יפקשמ ,יתפרצ ןקז
 םג .ב"הראב היסולכואה ינווג לכל םיאתיש .ינאפסיהו רוחש ,ןבל לש
 -ב םיינפואה ימגד .דאמ הפי ...דירחהל ילוק םג ,טקרוק ילקיטילופ
 .תואיצמב םשכרל ןתינו 6. טוסע6666 תרבח לש םה 6סוזוטז 8
 ןיא-דיירטב תויחכונה םיינפואה ךדע) ךלש םינמוזמה םירזת םא
 גרדתשהל לוכי התא קיפסמ (תומישמ םויס םע תרגאש םוכסה סולפ
 םה ,םתסה ןמ רתוי םירקיה ,םימגדהמ קלח .רתוי תובוט םיינפואל
 .תוחפ אל .תויזטנפ תקזחב

 תויצניבמוק טעמ אלו ,ריואב םינוש םיליגרת העבש עצבל ןתינ
 תלמגותמ ריואב ךבוסמ ליגרת לש תחלצומ הכישמ לכ .םהלש תונוש
 .םירטושה לובלב וא ןמז תפסות ,תוריחמ תפסות ומכ םירבד .סונובב
 תוינוכמ לע (םוקמב ההובג הציפק ןיעמ) "פוה ינאב" עצבל םג ןתינ
 תרבוחב .ליגרת עוציבל בכרה גגמ קנזל וא ןהילע פמרט תחקל הככו
 םיראותמה םיליגרתה תא עצבל אלש הרומח הרהזא שי קחשמה
 תא תושעל חילצי והשימש וליאכ ,חטב ןכ .תואיצמב קחשמב

 "יוסינ ,תוכמב (םידליו םישנ רקיעב וא םג) םישנא חוסיכ ;הגיגחה
 תונוגמ תועונת ידי-לע םירטושב תורגתה ,ריואב םיליגרת
 תא תחקול הרטשמהש הארנ .הרטשמה תודיינ םע םיפדרמו
 קופדל םיססהמ אל םה .תוניצרב ידמ רתוי ךירחא םיפדרמה
 ידכ ךות ךסמב םירבד ינמ לכ םע שגנתהלו תוקארח ,םיסייר
 רפתשמ קר הזה קחשמה .םיינפואהמ דרתש יקי לוקב האירק
 - ...עגרל עגרמ

 ובה לש תיגיגחה הזרכהה וא החלצהב המישמה םויסמ ץוח
 סיסל תורחא תויורשפא יתש שי ,(%/0/! ןבה) ךירוטיפ לע ךלש
 תרצוע הרטשמהשכ איה תחאה ...תומיענ תוחפ תצק ,בלשה
 טושפ תודיינה ,המ תילאטורב ךרדב תאז םישוע םה .ךתוא
 םיינפואה :;רתוי תבאוכ איה היינשה .ךתוא סורדל תוסנמ
 לע \אוטט<64 תובבלה תרבוש הרהצהל עיגהל אל ידכ .תוסרהנ
 ליחתהלו ,םיינפואה לש תוניקתה דדמל בל םישל יאדכ ,ךסמה
 .םיאתמה ןמזב המישמ שדחמ

 :םירוזא השימחב תושחרתמש תומישמ 2507-מ רתוי םנשי
 רוזאו עשפ רוזא ,למנ תרייע ,ןואט הניי'צ ,םיקסע זכרמ
 אלא םיניינבבו עקרב קר אל אוה םיבלשה ןיב ינושה .יתיישעת



 זכרמב .תונכסנ ₪

 אל תוינומה םיקסעו

 ,ךתוא סורדל וססה

 ךירחא ופדרי למ

 םהמ) םיינחצר םינלנ

 ידי"לע רטפיהל ןח

 "פוה ינאב" וא תוטימ

 האבש תינוכמ למ

 בלכל תתל ךכו ןלמ

 ,(לירגה לע דפתשהל
 יתייושעתה דוואנ

 תצק םירבד םיבבותסמ

 תויהל לוכי .םיז"

 תלוספל רשק הזל שי
 תיביטקאוידו

 תונשב רוזאל הכפשהל
 םייוסינל וא םינומש

 םש וכרענש סיידוסי
 תונשב אבצה ידי ל
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 רומשל ןתינ .םישימחה
 סיטרכב קחשמה תא

 דוק ידי-לע וא ,ןורכיז
 סיטרכ ןיא םא)
 .(אצמנב

 רופישה תעצה
 לוכי ינאש הדיחיה

 קחשמל הילע בושחל
 איה (תיפרג דבלמ) הזה
 ףוגב קחשמ תייצפוא

 הברה יתיכיח .ןושאר

 תא לאגיש קחשמל ןמז
 וירוסימ ןשייטסיילפה
 םיקחשמה ללגב

 ידכ דע םיעבורמה
 .ותוא םיפיצמש הליחב
 לכ ,םיעדוי םתא
 תוברקה יקחשמ

 !השע5|!זו3| |41
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 הלאה םיימנאה

 םינויצ םילבקמש

 םהש ללגב קר םיבוט

 וא לשילש רודמ חותיפ

 סועלה רנא'זב יעיבר

 לרבדב והשמ היה הזה

 בור ,ודנטנינ אישנ לש

 ןשייטסיילפה יקחשמ

 .םייליטנפניא תמאב

 חילצמ ( סוס

 .בצמה תא ליצהל

 שידקהל הצור ינא

 שיש ימ לכל וז הבתכ

 תא קופדל זע ןוצר וב

 ,י\תכרעמ לכ) תכרעמה

 לכל תוארהל ךירצש ימ

 .הווש אוה המ םלועה

 העיגר אצומש ימ

 ידי-לע ומרגנש ויעצפ תא קקלמש ,תיסחי
 העיקש ידכ ךות םירחא וא הלא תוברק
 גז! ]גזה :ומכ תוקהל לש תפומה תוריציב
 א 1וס6 וה ,5000698706ה ,טפה ,?צוז\החה
 .ןהימודו 5106 76 ק]6 ?ו1015 ,( הו
 יחצנל הייחת ,חניטלפה ריע ,לטאיס

4 

 ( סטזוסז 618 :קחשמה

 ןשייטסיילפ :רישכמ
 ןונ-ןב יבא :תאמ

 85% - הקיפרג
 םינוגילופה .תטרופמו תינועבצ
 תורמל .הקלח יכה אל הרוצב םיזז
 תקלחה ,םירידנ םה םירקילפש
 תצקו קיפסמ הפיצר הניא ךסמה
 .תרערועמ

 100% - לילצ
 לופב המשל היואר תכרעמל רבחל
 .םוילוו

 100% - קחשמ תמר
 ינפוא לע הביכר לש קיודמ רואית
 אלש תופסות ללוכ .ריעב םירה
 .יתימאה םלועב תואצמנ

 100% - םייח ךרוא
 לכ ףוס דע הזב קחשל ךלוה ינא
 .תואיצמב םג .םינמזה

 100% - ללוכ ןויצ
 בולישה .םירה ינפוא לע 'גנארג

 .םלשומה

 :הבושח הרעה
 תצרושש תויביטקייבוסה לע יל רצ

 ךא .וז הבתכב הלמ יצחו הלמ לכב

 .הז לע טלתשהל יתלוכי אל

 םה םירה ינפואו 'גנארג תקיסומ

 ,ילע םיביבח דאמש םירבד ינש

 ןויצה ,תאז םע .הטעמה ןושלב

 .וניעב ראשנ לוכיבכ יתטופיהה

 הכרענו הבתכנ וז הבתבכ .ב,נ

 9וא(66ה 06 םיקחשמ עקרבשכ

 465 464157 -ו ₪1/511 לש

 היה .ןושארה דץ או \(זוזא+

 .אלפנ
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 ןתויב תוחסוממה (דרפנב םהמ דחא לכו) םיטרסה תייגולירט תא וכפהיש דע ןמז לש ןיינע קר היה הז

 יקחשמ :תוירזכאב

 ,תומרופטלפ

 ףוג ,םירוטלומיס

 (םּוד ימאות) ןושאר

 קחשמ םג וישכעו

 .םיאירב ויהיש .תוכמ

 בבוס ,ליגרכ ,רופיסה

 לש הלילעה ביבס

 אל עגונ ,היגולירטה

 תדמשה רחאל .עגונ

 ידי-לע תוומה בכוכ

 היה רסיקה ,םידרומה

 ,בוט .ןבצועמ ארונ

 םיפוצחה ,ןבומ יד הז

 תא ול ולסיח הלאה

 אוה ...וליח לעפמ

 ךרדהש טילחה

 דירוהל רתויב הבוטה

 איה ולש בגהמ םתוא
 לוסיח ידי-לע

 םושל .םהיגיהנמ

 הכ הרטמ תגשה

 לחה אוה וז תינרמוי

 םשב הרוחב ןמאל
 תטישב ןיל ןדרא

 הקיתעה תושקנתהה

 םוקמב יסאק-סרט
 ןיעמ הל ופחד ןימי די
 הללאיו תינויב די

 ,חטב ןכ .לוסיחל
 םידרומהש וליאכ

 ידי-לע ולסוחי תמאב

 ןימי די םע הרוחב

 הזה רסיקה ,הדילחמ

 לכב ,ידמ קירבמ אל

 םידרומהשכ .,ןפוא
 תינכתה לע ועמש

 וכרענ םה תינודזה

 הליחתמ ךכו םאתהב

 תויומדה לכ םע דחא לע דחא תוברק תכסמ
 (תובוהא ךכ לכ אלהו) תובוהאהו תורכומה אוהמומ וה -
 .םיבכוכה תומחלמ תייגולירטמ .רטנס"ןאס-הגמל הדות

 תוכמ קחשמ ,תנוכתמה תא רבכ םיריכמ םתא 03-0617808 בהזה ווינה
 םינגאלב ,םינוגילופ ,דחא לע דחא ידמימ" תלת :

[ 

 טעמכ וזה היגולירטה תא ונחט סטרא סאקול

 יראלופופ ךכ לכה ןונגסב ידמימ-תלת תוכמ קחשמל הירוטסיהב

 .תמאה תא דיגהל םא זא ,בוט .המודכו
 דוגינב ,הזה קחשמה
 לש תוריציה ראשל
 אל אוה ,סטרא סאקול
 םנמא .טיהל הזכ
 אוה דנואסה תניחבמ
 הקיסומ) אלפנ
 לבא ,(...םיטרסהמ
 תעצוממ הקיפרגה
 אל תויומדה .ידמל
 קיפסמ תוטרופמ
 שומיושהש תורמל
 אוה תורוטסקטב

 תא ריתסמו ןייוצמ
 הרוצב םינוגילופה

 שי .הער אל ללכב
 םיטקפא ןומה
 תועונת ומכ ,םידחוימ
 תוללוכש תודחוימ
 וא רוא ברח תפנה
 סימרותש ,רזייל תיירי

 תיפרגה הגוצתל
 הוושב לבא .תללוכה
 הקיפרגה הנותחתה
 קיפסמ אלו ידמ הלפא
 .תטרופמ
 לט ילכ שי תומד לכל
 רוחבל ןתינש הלשמ
 שומישל ואיצוהל םא
 .וידעלב םחלהל וא
 תועונת ,ןבומכ ,ןנושי

 האיל הכיסנה ,ולוס
 דצב הקבו'צו
 דצבּו ,םידרומה
 'דרא תא היירפמיאה
 דייצ) טפ הבוב ,ןיל

 !יפוצה להק ידי"לע דוהא ךכ לכה םיישארה
 סימחול ינש דועו רדייו 'תראד ,(יאקירמאה
 6 .(תיסחי) תוכומנ רסומ תומא ילעב
 ןאכ שי ,ךכל רבעמ .דאמ ונהי היגולירט
 ליגר תוכמ קחשמ

 . אה ,רקווייקס קול תא

| 

 . עצבל ןתינש תודחוימ
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 תדחוימ הרדיס
 םילוכי םתאש יפכ ,ינימשה עסונה

 ילארשיה יוניכה תא .רזייח אוה ,ןינהל
 אוהש ללגב לביק אוה ,"ינימש עסות'

 וסיטה התוא תיללחב יומסה עסונה היה

 שונא ינב.העבט
 ינוילימ תואמ הפרג ,םיטרסה תרדיס

 תונורחאה םינשה 18 ךלהמב םיולז
 ו

 טרסה .םינוש םייעונלוק םיטקפא ל
 ו

 לש המלש הרדיס ויתונקיענ ד
 תואסריגמ לחה ,םיבר בשחמ יקח
 .םירחא | םירישכמלו = ודנטנינרפל
 תלילע תא ריכזהל יואוש וגל"
 טרסה תנרקה דובכל ,םינשיה םיטרסח
 ה
 האנהה תא םכל ₪ - ל לו

4 
 הליחתמ הירוטס'ה"

 אל דחא ףא ללחב .ךש''
 הצוח םוקיה שי ו ₪ תוללח

 תאשונ איה .ומ שלמ 9 הכ / יה .ומרטסונ ם .
 תועסמב םילגרומ ויה העב .םכווא" טרב ,רקרפ ,טרבמל ,שא - או :תווצ ישנא העבש םיס - םאלא' תא .ידמל יתרגיש -- םילרינימ לש ןוט 1 -
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 םה םתוא ריעמ ישארה בשחמה רשאכ .הכורא

 "רודכ לא ,התיבה הרזחב ועיגה םה םצעבש ,םיחוטב

 םשב העודיה ,ישארה בשחמהש ,אלא .ץראה

 ,ארחאה דקפמה ,סאלאד תא |

 יח רוצי לש םייח תוא רוקחל ידכ ערפוה עסמהש

 . 5 בכוכב ורוקמש ,ההוזמ אלו עודי אל

 תווצ ישנא השולש ,םיישק רחאל

 ה הקסרתהש תיללח רבעל םיאצויו בכוכה

םירז יח יציב לש ןקב לקתנ ןייק רשאכ ליחתמ דחפה
 

 טרבמלו סאלאד יי ותוא םיפקותה

 האופרה ןיצק ,שֶא .תיללחה לא ןייק תא םיריזחמ

 הסנמ
 ב

 ,הצמוחמ יושע רזיחה לש ומדש ,הלגמ אוה

 םיטילחמ םה .עגית איה וב רבד לכ ףורשתש

 .דימ בכוכה תא בוזעל

 תחת לבא וינפ לע רזיתה םע יח |

 יסיסב ןומא רסוח השיגרמ ילפיר .שא לש ותחגשה

 אל אוהש ,הנימאמו וב תחטוב אל איה .שא יפלכ



 ו ו-4

 *" הפאפאפפ- רנה שקד המסאי שמו

 ינפמ והשמ ריתסמ אוהשו תווצה ירבחל ןמאנ

 םלוכ

 ןייק לש וינפמ לפונ רזייחה ,ירותסימ חרואב

 םיטילחמו החוורל םימשונ תווצה ישנא .תמו

 הדועסה תא םילכוא םה רשאכ .עסמב ךיישמהל

 ונטבמ קנזמ רזייחה ,ללחה-תניש ינפל הנורחאה

 ירחא דוצמה :ללחה תניפס יכבנב עלבנו ןייק לש

 ףרוטה רזייחה ,ינש דצמ ...ליחתמ ארונה רזייחה

 םה דחא דחא .תווצה ירבח לכ תא דוצל ליחתמ

 .עגרל עגרמ םצעתמו לדג רזייחה .םיגרהנ

 .שא דגנ היתודשח תא תססבמ יילפיר ,ויושכע

 9/6138 תרבח ,ללחה תניפס ילעבש ,רבתסמ

 ןויתיפ שמשיש ידכ ,תווצה תא וחלש רו'טוּגחו

 ואיבהלו ותוא דוצל הננכית הרבחה ךכ .רזייחל

 לשנא לכ .םינוש רקחמ יכרצל ץראה"רודכל

 וסח ןויתיפ קו םה ,םירתוימ השעמל תווצה

 ..ךרע
 ,הדרשש תווצה ישנא תנורחא | ,יילפיר

 .תימצע הדמשהל ללחה תניפס תא תתנכתמ

 ,הנטקה הלצהה תניפסב תטלמנ המצע איה

 .סוסיקרנ

 ןיא .תצחומ הממדה .ללחב תדדונ סוסיקרנה

 איה .יילפיר לע רבעש ארונה ברקל תודע םוש

 ערפומ עסמה .סנו'ג הלש לותחה םע ללחב דבל

 תולוק .סוסיקרנב תשגופ תרחא תיללח רשאכ

 תותלד תא םיכתוחה רזייל-יבהל לש ךותיהה

 תלדה רשאכ .יילפיר תא םיריעמ סוסיקרנה

 תעדוי יילפיר ,המינפ םיסנכנ םדא ינבו תחתפנ

 .הלצינ תמאב איהש

 -רודכל הסינכב רבעמ תנחת תאצמנ יילפיר

 תא הרכז אל איה עודמ הניבמ אל איה .ץראה

 ןיצק ,קרוב רטראק .רבעמה תנחת לש המויק

 םינשה 63 ךשמב הנשי איהש ,הל ריבסמ ריכב

 .הנחתה תא רוכזל הלכי אל איה ןכלו תונורחאה

 0/6ע|]גח6 לש םיריכבל תחוודמ יילפיר

 .ומרטסונה לע הרקש המ לכ לע צ'צהו

 לע התוא חבשל םיחרוט אל הרבחה םיריכב

 ן.צץ- בכוכהש ,הל םירפסמ םה ,םוקמב .התרובג

 הכלמה \

 תרמוש איה זאו םיציבה תא הליטמ

 .ןכותמ םיעקוב םירזייחהש דע םהילע

 יאצאצ םה םירזייחה לכ .א

 ן קר השעמל אוה דלונש רבדה .ב

 תא חינצי אוה וילא חראמ ףוג שפחמש

 םייח-לעב תויהל לוכי הזה ףוגה .רבועה

 דיקפתה לכ הז .םדא"ינב ללוכ והשלכ

 .חנצמה לש

 תויעב םוש ילב הנש םירשע הזמ בשוימ 6

 .םינייוע םירוצי דצמ

 לש םירוגמל עיגמ קרוב ,ךכ-רחא רצק ןמז

 לע הבשומה םע רשקהש ,הל רפסמו יילפיר

 הנממ םישקבמ םה .קתונ !.%-426 בכוכה

 הלצה | תחלשמל | ףרטצהל

 .המיכסמ יילפיר .תדחוימ

 בכוכה לא העיגמ תחלשמה

 םייארונה םירבדה תא תפשוחו

 הדליב םישגופ םה .וב ורקש

 התחפשמ ינב לכש | ,אטווו

 לש ןקה ףשחנ ךשמהב .ולסוח
 יילפיר לש טויסה .םירזייחה
 תווצה ישנא :שדחמ ליחתמ
 .ינשה ירחא דחא םיפרטנ

 טובווה ,האופרה | ןיצק
 לש  תואמגוד ףסוא ,פושיב
 ,הלגמ יילפיר .םירזייחה
 םיריזייתחה תא ףסוא פושיבש
 םאיבהל ידכ ,קרוב לש ותארוהב
 תנבצעתמ איה .ץראה"רודכל
 .קרובב הנומא תא תדבאמו
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 ךותב תויחל ליחתמ רבועהו לפונ חנעמה יחה ףוגב רבועה תלתשה ירחא

 ןמז ךשמל תויחל ךישמי הז ףוג .
 קזחתיו לדגי רבועה רשאכ .דבלב רצק
 ריתומ ,חראמה ףוגה לש הזחהמ אצי אוה
 אוה רבועה וישכע .ססוג וא תמ ותוא
 השדח םירזייח תכלמ וא לייח רזייח

 ךישמהל הדיקפת , אוה רזייחה םא .ד

 :םייחה רוזחמ ךשמהל גואדלו םיציב ליטהל

 לע רומשל ודיקפת ,"לייח" אוה רזייחה םא

 .הליטמ איהש םיציבה לעו הכלמה

 יגר תחתפמ יילפיר ,ךישממ קבאמהש לככ

 ו המדרת תונש 63 ירחא .ן\6או יפלכ םימח

 אז תא םיפקות םירזייחה .ישיא רשקל הקוקז

 שש ימ לכו שפנ ףוריחב התוא הליצמ יילפירו

 .ארונה בכוכהמ טלמנ הכ דע

 בה סירזוח פושיבו סקיה ,טוינ ,יילפיר

 רוש הצמוח .הלקת תשחרתמ ךרדה עצמאב

 !רופ השק הפירשו תיללחה תפציר תא

 4 ,הנירולפ לא תיללחהמ תטלמנ הרובחה

 כ .בטיה הרומש םיריסא תבשומ - 16]

 הנ טוינו סקיהש ,הלגמ איה תררועתמ יילפיר

 כה לש האופרה ןיצק .לילכ סרהנ פושיבשו

 זכ אלו סירבג לש רומש אלכ והזש ,הל רפסמ

 .תומוהמ ררועל אל ידכ וב בבותסת איהש

 6 .טוינו סקיה לש היוולה ךלהמב

 - רתמ תונושמ תוחיצר .בלכ לש הזחהמ

 ₪ -- 2 סירבדמ םיריסאהו אלכה ילתוכ

 זימ הל רו והשמש דושחל הליחתמ יילפיר

 6 בעי הזש ידכ ,פושיב תא תרבחמ

 .הלש הניפסה לש ישארה בשחמהמ



 הב הרבחה

 וישכע .תמייק אל רבכ

 רזייחה רבוע םע יילפיר חמאות םירצ ב

 רוציל ידכ ,] ) \ רך תשמתשמ -

 תחא ללח תחניפס לוט םירזייח -

 רריכוע לוט םהיתוריוע תא

 "תמדרתב םיאצמנה תווצ ישנו

 ןיעהש אלא םירזייזחה תא

 םלועב יטדמה חורה לכו -ר רו ל"

 הלועפ תפתשמ יילפיר םירזייח

 רוציקבו .ללחב תורוחס יח

 יתבב

 םויה דע ורצוי עונלוק יטרס י'
 דנוב סמיי'ג לע דווילוהב
 רשפא) .007 ידגאה ןכוסה
 ישילש םוי ידמ םתוא תוארל
 רשע העשב ןושארה ץורעב
 .(הלילב

 דוה תורישב לגרמ היה דנוב יניש
 .אל ,אל) "00" תמודיק םע רתויב ןכוסמו יעוצקמ ןכוס י:גוגיוג"ב - - למה ,התוכלמ

 תא 1952 תנשב םייס גנימלפ ןאיא רפוסה .גורהל ןוישרה תא ול הקינעהש \\
 גנימלפ לש וחומב דלונ אוה ךכ ,ןושארה דנוב סמיי'ג - "לאיור וניזאק" ןושארה ורפיס

 תיצחממ הלעמל םהב ופצ םויה דעש ,םיפסונ םיטרס 17 דועל סופיט בא היה דנוב
 רופת היהיש ןקחש אוצמל טושפ אל הז .שיא דראילימ ינשכ ,םלועה תייסולכוא
 דחא ,(ןבומכ תיטנגלא הרוצב) םילא םג ,חושק םג ,ןשגר םג :דנוב סמיי'ג לש ודיקפתל
 אל וליפאו חדקאב אל ,ןיכסב אל ,הטרקב אל ,ותוא עיתפהל רשפא יאו לכה עדויש
 סוטמ סיטהלו סוטמ לש תוריהמב תינוכמ לכב גוהנל עדויש סופיט .םוטא תצצפב
 הנלופית תופי יכה םישנהש ,והשימ אוצמל היה יחרכה .לוקה תוריהמב טושפ
 ולצא קר יכ ,וילע דובעל לכוי אל ,רתויב ימומרעה וליפא ,םדא ףאשו ,ויתועורזל
 .הינומרה וזכב םישגפינ ןשקאהו שגרה לכשה

 ונל רוכזה) ןסנורב סריפ אוה "ייא ןדלוג" טרסב בכיכש יחכונה דנוב סמיי'ג

 ו יו ייפ כ יובל ב ירו יי יב כ שי יניב יג יוביל וה גגיב >

 .תרושקת אוה ואשונש ,"חצנל רחמ"

 יו כ ייל פנו יקב בל רכיב כ עיר גל עי ילכו יב יור ייבנה

 תרתסומה הניפס יבג לעמ םיבושחה תרושקתה ילכ לע טלתשמ ,םיניוול תוכרעמו

 םלוע תמחלמל ,וליפא םורגלו רבד לכ עינכהל לוכי אוה תרושקתה קשנ םעו בטיה

 .דנוב סמיי'ג - וניעדוימ ןבומכ אוה תאז עונמל לוכיש דיחיה .תישילש

 םיביהרמ םילולעפבו םיטקפאב שודג .הזה טרסה ליבשב תממעשמ הלימ וז קתרמ

 | | .דחוימב
 לש ןונגסב ןוקחשמ ואצמת וב טרסה לש רתאל עיגהל ץלמומ טנרטניאה יבבוחל

 .תורחא תועתפה הברהו ךסמ ירמוש ,לוק-יצבוק ,תונומת ,6
 ה1זק:/ וארא .(0תוסזזטוא השצטזו63.טסהו :תבותכה
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 לוט הנשה קמשמ עי'גי ,הנש 'צהח דוק וטוטוא

 .בוה שחנל ךירצ אל .יס.יפה קוש לא םג ןשייטסיילפה

 "וח4] "818% - רווקס תרבח לש רידאה קחשמב רבודמ

 .םלועב םויכ רתויב בוטה םידיקפתה קחשמ והז .\||

 עיגי אוהו םישדוח הנומש הזמ חותיפב אצמנ רבכ קחשמה

 הרבח .140% קנעה תרבח ידי-לע הנש יצחכ דועב תויונחל

 .קנע ידעצב םיקחשמה םלוע לע תטלתשמ וז



 ?םתקחיש רבכ 8 64 תא
 םילבמט אל ונחנאש ,תמאה
 ולי םגש םיעדוי ונחנאו
 אל ותוא קחשל םתיצר
 דוע קחשמה יכ ,םתלוכי
 תונח ףאב רכמנ אל
 שי רבכ ונל ,לבא .םלועב
 האבש ,השיערמ הרושב
 ריכב יכה יכה רוקמהמ רשי
 ,וטמאיו .ודנטנינב
 הרבחב בושח יכה שיאה

 ףסונ קחשמ לע תדבוע רבכ ודנטנינש ,שדוחכ ינפל ,םיאנותיע תפיסאב רסמ
 ,תורמוא תועומש .6402-ה ןנוכב ךומתיש ,קחשמ היהי הז !תידגאה הדלז תרדיסנ
 קחשמה ...64-ודנטנינל הדלז לש ןושארה קחשמל תפסותב קר רבודמש ןכתוו
 תנש איה ,תיחכונה הנשה ףוס תארקל קר תאצל רומא ,היהי אלש הרוצ לכב -

 (64 הדלז קחשמהמ הנומתה) - |

 וו קיו
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 םיננכותמ (:סתגמ : תרדיס לע םיססובמה םיקחשמ השימח תוחפל
 לשו (:טותופז5וח66 לש ןשייטסיילפל תובסה יתש ,תיישאר !1998 תנש ךלהמב תאצל

 ירוטסיהה טיהלה לש תשדוחמ הסריג היופצ ,ףסונב .יס.יפל רבכ ואציש ,,ג(ושחוממוו

 ו : תא תוארל הכזנ הנשה ףוס תארקל ,חוניקלו .יס.יפל

 .1וטסחטמ 5טת תאו זכססחו לייטס ןושאר ףוג לש טבמב הלועפ קחשמ אוהש

 לח
= "+ 

₪ -= = 

 רפסמ ינעל
 ,ונחוויד חוג וליג

 קיתוה ל
 לא רזוח |

 ןשייטסיילפ"
 ,הזה קחשמ =

 םג שדחה 7"
 ומת

 (ןשייטס''לפ .

 ישו 09-= טרח" 0-7

 ₪3זו!6צ ם3בצו65סה
5 .]8 

 5 טיי

 רשפאמ הגס לש שדח הנוכמ קחשמ
 ןוסר יעונפוא לע בכרל םכל

 לש םינאוסה היתובוחרב םיאלפומה

 רוחבל רשפאמ קחשמה .סל'גנא סול

 שפחל ,םינוש םיעונפוא השימח ןיב
 .דועו ריעה תובוחר ןיב ךרד ירוציק

 רבודמ .64 ודנטנינל רזוח

 אלו | 6:014606/67ל .ךשמה קחשמב

 1סמסחסא שדחה טרסל הסריגב

 לש תווכזהש הביסה .1צ6ע6ז 8

 תרבחל תוכייש רבכ שדחה טרסה

 .8!ג6%א 58

 08ה "ז8ח61560 5[ 2
 ךשמהה תא תחתפמ אווטאגע תרבח

 הלש חילצמה םיצורימה קחשמל

 םיבר םיטרפ ןיא ןיידע .64-ודנטנינל

 הנשה ףוסל ןנכותמ אוהו קחשמה לע

 יג999 תליחתל וליפא ילואו וזה

 5 קחשמ לע הזירכה םוקפק

 ,קחשמה | .בוחרה סחול תרדיסב

 לש תויומד תא ללוכ ,>| |

 ו "וז
8 .תותוועמ ןהשכ

 

 .י ואידיוה תומלואל רבכ .אצו

 ש - תויתיב תואסריג הנאצת

 .ןרוטאסלו ןשייטסיילפל



 = ור 1 ורר ה
 -הלועפ קחשמ תננכתמ 86 תרבח

 .ןשייטסיילפל  שדח | תואקתפרה

 ילעב םימחול השולש ללוכ קחשמה

 אוצמל םיאצויש ,םינוש םירושיכ

 ןואיזומהמ ובנגנש תובוט םינבא

 םירתאב להנתמ קחשמה .יטירבה

 םירצמ ךרד ,ןווימ םינוש םיירוטסיה

 ,תודוכלמ ,תודיח הברה .ןיסל דעו

 לש ןונגסב דועו תוברק
 תארקל אצי  קחשמה

 .הנשה ביבאה

 הזירכה 1א140א5 56108 תרבח

 .שדח ללח תוברק רוטלומיס לע

 בצעל םינקחשל רשפאי קחשמה

 םישומיח ,םימחולה תויומד תא

 בלש לכ ףוסב .םהלש היגטרטסאהו
 .ללכתשהלו דייטצהל ידכ ףסכב וכזת

 םישדוחה ךלהמב אצי קחשמה

 .םיבורקה

4. 6 5 

 תחאל תבשחנ 8-1ץק6 תרדיס
 םיקחשמה .תויריה ןונגסב תובוטה
 .ודנטנינררפוסל רבעב ואצי הרדיסב
 םג הרדיסב קחשמ אצי אבה שדוחב
 .ןשייטסיילפל

 ירוחאמ דמוע גובליפש ןביטס
 .הריה קראפ תרדיסמ ףסונ קחשמ
 תרבח  תיבמ ,שדחה קחשמה
 -ל דואמ המוד ,[כז63חו \צ סזאפ

 ידוטזסא: [כומס [1טתו6ז ..ל וצרת םאו

 - !וו וכ וכ ₪ ז"
 עיפוהל הכירצ התיה וזה העידיה
 שדוחה ושדקוהש ,םידומעב
 טיהלב ןבומכ רבודמ | ...עונלוקל
 םיטרסה לכ ומכ !ינסיד לש שדחה

 רבכ הז םג ,ינסיד לש םינורחאה

 . םיתנכתמה לש םנחלוש לע אצמנ

 לש תו'דוטה תו'נכוחה
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 איה םויה .תירחסמ לשוכ לבא בוט היזיולט ףוסמ לש תינרצי התיה 300 םעפ

 :1998 תנשל הלש תוינכותה ןלהל .דבלב םיקחשמ תינרצו
 .ןשייטסיילפל םג .יס.יפה קחשמ תבסה .98 ויתס - ןשייטסיילפ -

 הלועפ קחשמ לש בוליש .98 ץיק - .יסיפ - ה6ףטוסחו \/זּב!ח סז 6 גופה

 .116א6ם ןונגסב תצק תואקתפרהו
 .תוברק םיצורימ קחשמ .98 ויתס - ןשייטסייֶלפ -

 יוזה הרבחה לש םילודגה םיטיהלה דחא תויהל יופצ .98 ויתס - יס ופ - טקוופוחס וו
 םלועה לעו עונמה לע ססובמה היגטרטסא קחשמ .98 ףוס - .יס.יפ - :

 . קזתפותפ לט
 !קנע םידיקפת קחשמ .98 ץרמ - .יס.יפ - וטו ּבהחס ו \ו

 םתא םג ולכות הנשה ףוס תארקל ,ןכ !98 ףוס - .יס.יפ - |
 .ולש טנרטניאה תסריגב הזה קחשמה לש אתיב ינחוב תויהל

 ופשל םיחיטבמ 30 תרבחב .98 ויתס - .יס.יפ - 39ז065 סז אוחז חט א!ָחס !ו|
 םיקתוע יפלא תואמ הרכמש רדיסה לש ישילשה קרפב קחשמה לש םיביכרמה לכ תא
 !םויה דע

 יופצש וז הרדיסב ישילשה קחשמה ,ןכ .98 ףוס - .יס.יפ -
 !הנשה עיפוהל
 נורקב אצת .יס.יפה תסריג !98 ויתסו 98 ץרמ - ןשייטסיילפו .יס.יפ - הזחוע \(ו6ח
 תבצה לע ססובמה היגטרטסא קחשמב רבודמ .ויתסה תארקל ןשייטסיילפה תסריגו
 .ברקה הדשב תרפוע תובוב

 חילצמה טנרטניאה קחשמל ןוכדיע .98 ץרמ - .יס.יפ -
 .המודכו םימסק ,תודיח .תוצלפמ דוע םע
 .סיסב רודכ קחשמ .98 ינויו ץרמ - ןשייטסיילפו .יס.יפ - ₪8 3681 235688||

 תאצמנ קחשמה לש הסריג .עודי אל קוויש ךיראת - 64 ודנטנינ -
 .64-ודנטנינה רובע םירורב אל חותיפ יכילהתב

 'נל תוברוקמ יכה תורבחה תחא התיה ,םעפ
 . .לשמל .תורבחה ןיב והשלכ ערק שיש ,המדנ הנורחאל
 ןתיב היה אל שדוחכ ינפל ו לש הלודגה הכורעתב
 ,םייאשח דואמ תורוקממ ונל | עדונ ,תאז תורמל .םוקפקל
 המכל תוינכות םע תורבחה יתש ןיב קודה רשק שיש
 :םהילע ורתווי אל 64-ודנטנינה ילעבש םיקחשמ

 קחשמה היהי הז ,ונל עודיש המ לכמ - 6חסט!5'ח
 . תידמימ-תלת רבכ היהת ולש הקיפרגהש ,רדיסב ןושארה
 -רפוסה לש לודגה בכוכה היהש ,לזרבה שיא - 68 א!(3הח 4
 .תידמימ-וד הסריגב קר ןיידע ודנטנינל ד רוזחי ודנטנינ

 םיצורימ קחשמל םג תוינכות שי ,ןכ - "
 .וילע םיעודי אל םיטרפ ידמ רתוי - .וחשלכ
 םידבוע בוחרה םחול תרדיסב והשלכ קחשמ לע - 50760ז = ז
 'הנשמ רתוי רבכ

 סירטט תסריג רציל ידכ ינסידמ תויוכז השכר םוקפק -
 '64-ודנטנינה רובע תדחוימ
 פקב - ימינונא םידיקפת קחשמ
 .64-ודנטנינה רובע 65061 םוו]
 ריפש ,וזה הרידאה הרדיסב

 לש ןונגסב קחשמ םיחתפמ םוק
 קרפ דועב רבודמש וליפא

 .ןשייטסיילפל בורקב עיגהל ןיחצ ינשה הק



 םיקחשמה תמישר העיפומ - -- .םיעודי םיקחשמ . ; לש ב תונומ 1%
 בל קחשמה םש ןיב וק ריבעהל הז תושעל םכילעש המ לכ .תונומתה

 .בשחמ יקחשמ 5 ולרגוי םירתופה 7 יולש ךסמה"תנומת -
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 ושי :תושדה תוזאול והגה דולי חט ףש היכוניחה הייוגפה הודפס

 הוטס גאב תוערב ,יפצמיטס תויונח תשרב גישה 6 2 ,
 תותשרב] םישוצטצה םירפסוו ,םיבשחמוו 1 ונחב / 4
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